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ทบทวนแนวทางตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ

บทคัดยอ
เอกสารฉบับ นี้ก ลาวถึงความตระหนัก ที่ปรากฏขึ้นในบริบทของออสเตรเลี ย ที่มี ต อ
ขบวนการติ ดอาวุ ธ โค นลม อํ านาจรั ฐ ด ว ยลัก ษณะที่ ต อ งพึงระวั ง เอกสารฉบั บ นี้ จึ ง
โตแยงวา กองทัพบก (Army) และที่มีภารกิจที่กวางขวางกวา ก็คือ กองกําลังปองกัน
ประเทศของออสเตรเลีย (Australian Defence Force – ADF) จําเปนตองอุทิศ
ทุมเทอยางรอบคอบยิ่งขึ้นในทางความคิด ทั้งตอ หลักนิยม การฝกที่เหมาะสม และขีด
ความสามารถในเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ เพื่อเผชิญกับความเปนไปไดที่อาจตองสวม
บทบาทตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยที่เอกสารฉบับนี้สะทอนออก
ถึงมรดกทางแนวความคิดของกองทัพบกออสเตรเลีย ทั้งที่ตอขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํ า นาจรั ฐ โดยคํ า นึ ง ถึ ง กระแสใหม ๆ ที่ อุ บั ติ ขึ้ น ในเวที ค วามคิ ด สาธารณะที่ ว า ด ว ย
“สงครามตอตานการกอการราย” (War on Terror) อีกทั้งยังไดพิจารณาตรวจสอบวา
บรรดาพันธมิตรตามประเพณีทั้งหลายของออสเตรเลีย (อังกฤษ แคนาดา ฯลฯ) กําลัง
พัฒนาหลัก นิยมอยางไร อันเป นปฏิกิ ริยาตอบโตแนวโนม ตางๆดังกลาว ดวยเหตุนี้
ปฏิกิริยาตอบโตของกองทัพบกออสเตรเลียเอง ซึ่งกอรูปการความคิดดวยความเขาใจใน
ประเด็นปญหาตางๆดังกลาว จึงไดนําเสนอไวในตอนทายของเอกสารฉบับนี้
การตอบโตของกองทัพบกออสเตรเลียที่นําเสนอนี้ เกิดจากการศึกษาทําความเขาใจตอ
แนวทางความคิดของฝายกลยุทธ เพื่อตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในยุค
ขอมูลขาวสาร ที่มีลักษณะซับซอนและลักษณะของโลกาภิวัฒน ซึ่งเปน หนวยงานที่มี
จารี ต ประเพณี เ ดี ย วกั น แต ก็ มี ตั ว แปรที่ เ ป น ลั ก ษณะเฉพาะของแต ล ะท อ งถิ่ น หรื อ
เอกลักษณของแตละประเทศ โดยที่เนื้อหาแกนแกนของการตอบโตนี้ ก็คือ ขอโตแยง
ที่วา กองทัพบกออสเตรเลียเปนหนวยงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
ในบริบทของรัฐบาลออสเตรเลีย และพรอมที่จะตอบโตปญหาที่ทาทายตางๆ และอีกนัย
หนึ่งก็คือเปนหนวยงานที่มีสามารถปรับตัวใหสอดคลองเชิงวัฒนธรรม สามารถ
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ตอบสนองตอเงื่อนไขตางๆของแตละทองถิ่นหรือประเทศ ที่เปนเงื่อนไขเอื้อตอ
ขบวนการติดอาวุธโคนลัมอํานาจรัฐและขบวนการกอการราย และไดออกแบบไวเพื่อ
เอื้อใหเกิดผลระยะยาว นอกจากนี้แลว แนวทางตอบโตทางความคิดนี้ ยังถือไดดวยอีก
วา เปนสิ่งที่ทาทายทางความคิดสําหรับกองกําลังของออสเตรเลียที่เนนความสําคัญของ
การสูรบภาคพื้นดิน แตก็ใหความสําคัญตอการใชกองกําลังที่ขับเคลื่อนอ ยางคลองตัว
ของกองทัพบกเพื่อการนี้ดวย
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บทนํา
ถึงเวลาพิจารณาทบทวนเรื่อง”สงครามตอตานการกอการราย”
คําวา “สงครามตอตานการกอการราย” มักจะถูกแขวนปายวา เปนชื่อที่สื่อความผิดเพี้ยน
จากความเป น จริ ง เพราะฟ ง ดู ร าวกั บ ว า เป น การทํ า สงครามต อ ต า นสิ่ ง ที่ เ ป น ระบบ
ระเบียบหรือมีแบบแผนที่แนนอน แทนที่จะสื่อความวาเปนการทําสงครามตอตานศัตรูที่
เฉพาะเจาะจง1 ซึ่งสําหรับคนจํานวนมากแลว คําวา “สงครามตอตานการกอการราย” มี
ความคลุมเครือ แตสําหรับนักวิเคราะหแลว มันทําใหลักษณะของภารกิจและการตอน
โต การกอการรายขาดความชัดเจน2 นอกเหนือจากนี้แลว ในฐานะที่เปน นักยุทธศาสตร
ทหารที่โดดเดนของอังกฤษ ทานเซอร ลอวเรนซ ฟรีดแมน (Sir Lawrence Freedman)
เคยตั้งขอสังเกตวา “โดยทั่วไป “สงครามตอตานการกอการราย” ขาดบริบททางการเมือง
โดยที่ลัทธิกอการรายอาจจะเปนรูปการความคิด แตไมมีรูปการที่แนชัด ไมใชแมแตจะ
เปนขบวนการทางการเมือง”3
แมแตคําวา “ผูกอการราย”ก็ยังมีคุณคาในตัว โดยที่ ริชารด แจคสัน (Richard Jackson)
เคยโตวา มันชวยใหคนเห็นวาพฤตกรรมที่ละเมิดผูอื่นและการทําทารุณกรรมวา “เปน
เรื่องปกติ”4 คําวา “ผูกอการราย” เคยใชเรียกกันในระยะแรกๆหลังจากเกิดเหตุ การณ
ถล ม อาคารเวิ ร ด เทร็ ด ในนิ ว ยอร ค เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน ค.ศ.2001 เพื่ อ ให คํ า นิ ย าม
บางอยางแกศัตรูที่ในขณะนั้นยังไมแนชัดวาเปนใคร ที่กระทําผิดกฎหมาย แตนับตั้งแต
การโจมตีเหลานี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ก็มีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้จํานวนไมนอย เพื่อ
จะแกปญหาที่เปนภัยคุมคาม ที่ตองเผชิญและตองนิยามกันใหมวา “สงครามตอตานการ

1

ดู ตัวอยาง Peter R. Neumann and M.L.R.Smith, ‘Strategic Terrorism: The Framework and Its Fallacies’
ใน The Journal of Strategic Studies, Vol. 28, No. 4, August 2005, p. 572.
2

M.L.R. Smith, ‘Guerillas in the Mist: Reassessing Strategy and Low Intensity Warfare’ ใน Review of
International Studies, vol. 29, no. 1, January 2003, pp.22-4.
3
Lawrence Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, Adelphi Paper, London, 2006, p.45
4 ดู Richard Jackson ‘Explaining Torture in the War on Terrorism’,
http://www.socialsciences.manchester.c.uk/politics/research/research_groups/cip/documents/Jacksonw
orkingpaper.pdf, downloaded 3 April 2006
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กอการราย” หมายถึงอะไรกันแน โดยไมมองแตในแงของการกอการรายเทานั้น แตมอง
ในแงของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐดวย

โครงสราง
เอกสารฉบับ นี้ยอมรับคุณูปการของมรดก ในเชิ งต อต านขบวนการติดอาวุธโค นล ม
อํานาจรัฐของกองทัพบกออสเตรเลีย ซึ่งเปนการบรรยายถึงแนวความคิดเชิงปฏิบัติการ
ของกองทัพบกออสเตรเลีย ในขณะที่เผชิญกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในยุค
ขอมูลขาวสาร ซึ่งมีความสลับซับซอนและมีลักษณะของโลกาภิวัฒน โดยที่เอกสารฉบับ
นี้เปนการเตือนใหระวังภัย ดวยการโตแยงวา ทางกองทัพบกของออสเตรเลียและที่กวาง
กวานั้นก็หมายรวมทั้งกองกําลังปองกัน ประเทศของออสเตรเลียทั้งหมด จําเปนตองอุทิศ
ทุมเทและระมัดระวังยิ่ง กวาเดิม ในเรื่องของการทําความเขาใจตอหลักนิยม การ
ฝกอบรม ที่เหมาะสมและขีดความสามารถในเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
ขอโตแยงแกนแกนในเอกสารฉบับนี้ ไดจัดไวเปนระบบในเชิงโครงสราง แบงเปน 6
สวน ไดแก
สวนที่ 1 กลาวถึงคํานิยามของลัทธิกอการราย อิสลามนิยม และขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ อีกทั้งยังได พิจารณาถึงเสนแบงอันคลุมเครือระหวางลัทธิกอการราย
(Terrorism) กับ ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (Insurgency) จากการปฏิบัติการ
เชิงยุทธวิธีของกองทัพแหงชาติ
สวนที่ 2 กลาวถึงความตระหนักที่ปรากฏมากขึ้นในเรื่องของขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐในบริบทของออสเตรเลีย ดังที่สะทอนใหเห็นในระยะหลัง นี้จากหลักนิยมและ
พัฒนาการเชิงแนวความคิด
สวนที่ 3 เปนการสํารวจทบทวนบทเรียนที่สรุปจากประวัติศาสตร ที่วาดวย การตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐโดยเนนที่ประสบการณจากการตอสูกับขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่เคยเกิดขึ้นในทั้งประเทศมาลายา (กอนจะเปลี่ยนชื่อ) และ
เวียดนาม
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สวนที่ 4 เปนการพิจารณาถึงแนวโนมใหมๆในเวทีความคิดสาธารณะเรื่อง การตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐโดยเนนความสําคัญของลักษณะ โลกาภิวัฒนและ
ความซับซอนของสภาพการณของทุกวันนี้
สวนที่ 5 เปนการตรวจสอบวิธีการพัฒนาระบบคิดในเชิงตอตานขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ ของฝายสัมพันธมิตรอันยาวนานของออสเตรเลีย
สวนที่ 6 อันเปนสวนสุดทาย เปนขอเสนอแนะตอกองทัพบกออสเตรเลียวา โดยแกน
แกนความคิดแลว นักเคลื่อนไหวตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐวา
ควรจะมีแนวทางเชนใด ในรูปแบบที่เหมาะสมตอยุคขอมูลขาวสารตอการเผชิญ กับสิ่งที่
กําลังปรากฏเปน ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่มีลักษณะโลกาภิวัฒนและมี
ความซับซอนยิ่ง
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สวนที่ 1
คํานิยาม
เอกสารฉบับนี้ แสดงความเห็นแยงวา มีความสําคั ญที่ตองนิยามใหมคําวา “สงคราม
ตอตานการกอการราย” ในฐานะที่เปนการรณรงค ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํ า นาจรั ฐ อั น เป น ขบวนการที่ มี ลั ก ษณะหลายด า น ใช ค วามฉั บ พลั น และสามารถ
เชื่ อ มโยงถึ งกั น กั บฝ า ยตา งๆที่ ต อ ต า นอํ า นาจรั ฐ ซึ่ ง มี ก ารจัด ตั้ ง ที่ซั บ ซ อ นและส ง ผล
สะเทือนไดกวางไกลมาก ทั้งนี้นักวิชาการจํานวนมากก็เคยมีขอเขียนหรือบทความ
มากมายที่เกี่ยวกับ “สงครามยอยๆ” หรือ สงคราม “จรยุทธ” และ “สงครามยอยๆเพื่อ
สรางสันติภาพ” ซึ่งบอยครั้งจะสื่อความหมายในทํานองเดียวกันกับ ขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ โดยความจริงแลว คําวา “จรยุทธ” เปนคําเดิมในภาษาสเปนที่หมายถึง
“สงครามยอยๆ” ตั้งแตสมัยที่เกิดขบวนการติดอาวุธโคนลมผูกดขี่ในสเปญ ในสมัยที่
ตอตานอํานาจฝรั่งเศส โดยใชยุทธวิธีแบบจรยุทธ หรือที่ที่ฝายทหารมักเรียกวา “เอ็งมาขา
มุด เอ็งหยุดขาตี” อันเปนยุทธวิธีที่เคยใชโดยกลุมตางๆที่ติดอาวุธขนาดเบา ในระหวาง
สงครามนโปเลียน5 สิ่งที่ตามมาก็คือ การพิจารณาถึงคํานิยามที่ใชกันในปจจุบันและที่มี
ความสัม พันธเกี่ยวของกัน ของคํ าวา ลั ท ธิก อการร าย ลัท ธิอิสลามนิ ยม (ในรู ป แบบ
แตกตางหลากหลาย) ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และ การตอตานขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ทั้งนี้ สวนที่ 1 ไดสรุปโดยคํานึงถึงขอบเขต อํานาจรัฐที่ไม
ชัดเจนอันสรางความยุงยากซับซอนใหแก การบริหารจัดการที่ แยกสวนกัน ของการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ทั้งในแงของยุทธิวิธี และของยุทธศาสตร
ระดับประเทศในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงดานที่เปนงานของฝายตํารวจและฝายความ
มั่นคงของทองถิ่น(ในแตละประเทศ)เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ ภารกิจของฝายทหาร
5

ผลงานสําคัญๆในเรื่องเกี่ยวกับสงครามยอยๆ ซึ่งรวมถึง (1) Bernard B. Fall, Street Without Joy. (ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.
1961๗) ตีพิมพโดย Stackpole Books, Machanicsburg, PA, 2004; (2) Bard E. O’Neill, Insurgency and
Terrorism: From Revolution to Apocalypse, Potomac Books, Washington DC, (2nd ed.)2005; (3)Robert
Taber, ‘War of the Flea: A Study of Guerilla Warfare Theory and Practice, (reprint) Brassey, London,
2002; (4) Gil Merom, How Democracies Lose Small Wars: State, Society, and the Failures of France
in Algeria, Israel in Lebanon, and the United States in Vietnam, Cambridge University Press, New
York, (reprint) 2003; (5) David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, Frederick
A. Praeger, New York, 1964, (reprint 2005); and (6) Max Boot, The Savage of Wars of Peace: Small
Wars and the Rise of American Power, Basic Books, NY, 2002.
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ลัทธิกอการราย
โดยหลักนิยมของทหารออสเตรเลียและสัมพันธมิตรแลว กลาวถึงลัทธิกอการรายวา เปน
“การใชความรุนแรงหรือขมขูวาจะใชความรุนแรงเพื่อจุดประสงคทางการเมือง หรือ
การใชหรือขมขูวาจะใชความรุนแรงเพื่อสาธารณชนหรือภาคสวนใดสวนหนึ่งของ
สาธารณชนเกิดความหวาดกลัว6 ถาเลือกไดขาพเจาคงเลือกที่จะนิยามลัทธิกอการรายวา
เปน ‘ความรุนแรงที่มุงเปาชั้นตนไปที่ผูที่ไมใชฝายสูรบ’ ซึ่งคํานิยาม ดังกลาวชี้ไดอยาง
ถูกตองไปยังฝายตํารวจที่มีหนาที่ลําดับแรกในฐานะที่เปนกองกําลัง ทางเลือกทองถิ่น
(ภายในประเทศ) สําหรับการตอบโต
อยางไรก็ตาม ก็มีภาวะเสี่ยงประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการใชคําวา “ลัทธิกอการราย”
และในการจัดหมวดหมูของกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ ใหเปนสวนหนึ่งของ “สงคราม
ตอตานการกอการราย” ก็คือ การนําไปสูสิ่งที่นักวิชาการทหารของออสเตรเลีย เดวิด คิล
คูลเลน (David Kilcullen) เรียกวา “การจัดตั้งรวมตัวเปนกลุมกอน” (Aggregation) ซึ่ง
หมายถึง ‘การสนธิกําลังของลัทธิกอการรายกลุมองคกรตางๆ ไมวาจะเปนรัฐอันธพาล
หรือรัฐที่ไมสามารถปกครองไดอยางเปนเอกภาพและฝายที่เปนคูแขงในเชิงยุทธศาสตร
ทั้งมวล’7 โดยที่เดวิด คิลคูลเลน ไดโตแยงวา แนวโนมนี้เปนภัยอันตรายเพราะเปนการ
เพิ่ ม ป ญ หาให ข ยายตั ว ใหญ ขึ้ น มากจนเราไม อ าจจะจั ด การกั บ มั น ได แม ก ระทั่ ง ฝ า ย
อภิมหาอํานาจที่อยูในสัมพันธมิตรก็อาจจะ ไมสามารถรวมศูนยทรัพยากรตางๆที่จําเปน
เพื่อจะรับมือกับบรรดาผูแขงเชิงยุทธศาสตรที่มีแงคิดมุมมองที่แตกตางหลากหลายกัน
มากดังนั้น ‘การสรางศักยภาพใหแกเจตนารมณของประชาชนที่เหนื่อยลาและถูก
กระจาย กําลังจนขาดพลังที่จะตานขาศึกได และถึงที่สุดก็ตองลมเหลว’8 ซึ่งปรากฏชัด
อยูแลววา การที่จะหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมาดังกลาวปญหาชี้ขาดจึงอยูที่วาเราจะเขาใจ
ประเด็น ปญหาไดมากนอยเพียงไร?
6

กระทรวงกลาโหม หัวหนากลุมนายหทารฝายสารสนเทศ The Australian Defence Glossary,
http://dlms.dcb.defence.gov.au/accessed, 6 April 2006
7
David Kilcullen, ‘Countering Global Insurgency’ ใน The Journal of Strategic Studies, vol. 28, no. 4,
August 2005, p.608.
8
Ibid.
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ดังเชนที่นักวิชาการทานหนึ่งเคยตั้งขอสังเกตไววา‘เราควรจะตองคิดใหรอบคอบเกี่ยวกับ
วิธีการใชคําบรรยายเชน “ความขัดแยงที่เขมขนในระดับต่ํา” หรือ “ลัทธิกอการราย” และ
“สงครามจรยุทธ” แลวถามตัวเองวาคําเหลานี้มันจะชวยให เราเขาใจถึงแหลงที่มาและ
ทิศทางของกรณีขัดแยงสําคัญๆไดหรือไม’9 แตถึงกระนั้น ‘ความจริงโดยพื้นฐานก็คือ
‘เมื่อถึงที่สุดแลว ก็มีเพียงสงครามชนิดเดียวเทานั้น ที่มีความหมายจริงๆตามประเภท
ของสงคราม ก็คือ ตัวสงครามเอง’ เพราะสงครามที่แทจริง มิใชเพียงแตการใชอํานาจ
ทางการทหารแบบทื่ อๆ แต ค วามจริ งก็ คือ เป น การตั ด สิ น ใจในสภาพการณ ที่ ใ ช ก าร
วิเคราะหคาดการณที่ลึกซึ้งกวานั้น10 ในยุคสมัยแหงการสื่อสารระดับโลกาภิวัฒนไดโดย
ฉับพลัน สงครามตองไดรับการตรวจสอบอยางรอบดาน อยางที่ไมเคยกระทํามากอนเลย
การสํ า รวจตรวจสอบดั ง กล า วจึ ง เรี ย กร อ งต อ งการให มี ยุ ท ธศาสตร ท างการทหารที่
กําหนดไวอยางรอบดานและคํานึงถึงเงื่อนไขตางๆโดยรอบคอบโดยสํานักความคิดแนว
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งในดานกลับกัน ก็มีขอจํากัดดวยกลไกระหวางประเทศ
ซึ่งมีทั้งอนุสัญญา สนธิสัญญาและพิธีสารฉบับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง แมวา
บรรดาฝายอํานาจนิยม หรือรัฐอันธพาลทั้งหลาย ยังดูเหมือนกวา จะปลอดจากการ “ตก
เปนเปา” ของขอตกลงระดับโลกาภิวัฒนตางๆก็ตามแตการที่จะ ประสบความสําเร็จได
ตามเปาหมาย ยุทธศาสตรทางทหารตางๆ ที่กําหนดขึ้น จะตองอยูบนพื้นฐานของความรู
ความเขาใจลักษณะที่มีซับซอนหลายดาน ตามธรรมชาติของลัทธิอิสลามนิยมในทุกวันนี้

ลัทธิอิสลามนิยม
นักวิชาการดานอิสลามนิยม เชอรีล เบอรนารด (Cheryl Bernard) ผูแตงหนังสือเรื่อง
Five Pillars of Democracy (5 เสาหลักแหงระบอบประชาธิปไตย) ไดบงชี้ถึง สิ่งที่เธอ
ใหทัศนะวาเปน การตีความลัทธิอิสลามที่ขัดแยงกัน (ดังที่สรุปยอไวในภาคผนวกเอง)
ควรจะตองมองวาเปนภาคสวนตางๆ ของสิ่งที่วิวัฒนการมาอยางตอเนื่องมายาวนาน
แทนที่จะมองวาเปนการจําแนกแยก เปนประเภทตางๆที่แตกตางและแยกสวนจากกัน

9

Smith, ‘Guerillas in the Mist’, p.20
10
Ibid., p. 34
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โดยสิ้นเชิง11 โดยที่การจําแนกแยกประเภทของอิสลามตามแบบของเบอรนารดเปน
พื้นฐานสําหรับ ประเด็นที่เสนอแนะเพื่อปฏิบัติการ ซึ่งเปนการอภิปรายในยอหนาตอจาก
นี้แตในทัศนะ ของเธอ ก็ยังแตกตางกับทัศนะที่แสดงไวในรายงานของ กลุมศึกษา
วิกฤติกาลระหวางประเทศ (The International Crisis Group – ICG) เรื่อง
Understanding Islamism (หรือ การทําความเขาใจเรื่องลัทธิอิสลามนิยม)ซึ่งตาม รายงาน
ฉบับดังกลาวของ ไอ.ซี.จี.(ICG) คําวา ‘ผูกอการราย’ มักจะเปนคําที่ใชอางอิงถึงเมื่อมี
การอภิปรายถึงปญหาที่ทาทายอยางยิ่ง โดยทั่วๆ ไปจะเรียกรวมๆวาเปน “นักลัทธิ
อิสลาม” หรือ “Islamist” โดย ตีตราโดยรวมๆวาเปนพวกที่มีความคิดแบบสุดขั้วหรือยึด
มั่นในแนวทางความคิดอยาง เหนียวแนน และไดรับการปฏิบัติตอเยี่ยงปฏิปกษ วา
“แนวทางหรือวิธีการดังกลาว” ตามที่รายงานฉบับนี้กลาวถึง “เปนการเขาใจผิดโดย
พื้นฐาน”12
ลัทธิอิสลามนิยม หรือ การเคลื่อนไหวตามแนวทางอิสลามนิยม (ที่ทาง ไอ.ซี.จี. ถือวา
เปนประเภทเดียวกัน) มีแนวทางความคิดหลายสายที่แตกตางกันมาก แตมีเพียงไมกี่กลุม
เทานั้นที่มีลักษณะของการใชความรุนแรง และเปนสวนนอยเทานั้นที่ถือวามีความชอบ
ธรรมที่ใชวิธีการเผชิญหนา’ ตามทัศนะของไอ.ซี.จี. (ICG) ซึ่งถือวากระแสหลักของลัทธิ
อิ ส ลามนิ ย ม ได แ ก ชี อ ะต และ สุ น นี และจี ฮ าดิ ทั้ ง ในเชิ ง การเมื อ งและภารกิ จ ดั ง ที่
กลาวถึงในภาคผนวก บี. แตสิ่งที่สรางความชอบธรรมใหแกการตอบโตแบบเผชิญหนา
นั้น ทาง ไอ.ซี.จี. (ICG) ก็โตแยงวา เปนการจับอาวุธขึ้นตอสูของผูที่ศรัทธาในอิสลาม
(อัล-จิฮาด หรือ al-jihad) ซึ่งเปนการตอสูที่ดํารงอยูใน 3 แนวทางหลักๆ ไดแก
- การตอสูภายใน (เปนการตอสูกับระบอบการปกครองแบบอิสลามที่ถือวาไม
เครงหรือไมเลื่อมใสศรัทธาอยางแทจริง)
- การตอสูเพื่อเอาดินแดนคืนเปนของอิสลาม (การตอสูเพื่อเรียกรองเอาดินแดน

11

Cheryl Bernard, Five Pillars of Democracy: How the West Can Promote an Islamic Reformation,
RAND, Spring 2004, downloaded from www.rand.org/publications.
12
International Crisis Group, Understanding Islamism, Middle East/North Africa Report No.37, 2
March 2005, downloaded from http://www.crisisgroup.org/home/indes.cfm?id=3300&1=1 on 18 April
2006.
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คืน ที่อยูภายใตการปกครองของระบอบที่ไมใชอิสลามหรือดินแดนที่ถูกยึด
ครอง)
- การตอสูในระดับโลกาภิวัฒน (การตอสูกับชาติตะวันตก)
โดยที่ลักษณะของผูที่ตอสูในแนวทางจิฮาด แนนอนก็คือ เปนนักรบมูจาฮิดีน (al13
โดยที่แอนโธนี่ บูบาโล (Anthony Bubalo) และ แกร็ก ฟลี่ (Greg Fealy)
mujahid)
ไดเสนอแงคิดมุมมองที่เสริมกันดวย14 ซึ่งทั้งสองไดโตแยงวา กลุมองคกรที่นาวิตกกังวล
มากที่สุด ก็คอื สวนที่ยึดมั่นในการใช “ความรุนแรงอยางสุดขั้ว” ที่อยูในขบวนการ’ซา
ลาฟสต นีโอ-ฟนดาเมนทัลลิสต’ (Salafist Neo-Fundamentalists) ที่ปรากฏตัวขึ้น ตาม
คําสอนของนักเคลื่อนไหว นิกายสุนนี่ ที่เปนนิกายของคนสวนใหญในประเทศซาอุดี
อาระเบีย และมักจะเรียกขานกันแบบชาวบานๆวาเปนพวก วาฮฮาบิ (The Wahhabi) 15
ทั้งนี้ มีนักเขียนหลายทานที่ยอมรับสิ่งที่เรียกวา ‘ลัทธิ หรือ นิกาย วาฮฮาบิ-ซาลาฟซึม’
16
(Wahhabi-Salafism) เปนอุดมการณที่เปนพื้นฐานของลัทธิกอการรายระหวางประเทศ
หลายกระแสในทุกวันนี้ โดยที่แมรี่ ฮาเบ็ค (Mary Habeck) ตั้งขอสังเกตวา ผูที่เลื่อมใส
ศรัทธาอยางเขมขนเชนนั้น เชื่อวา คําภีรกุร’อาน สนับสนุนทัศนะที่วา จิฮัด เปนการทํา
สงครามศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้แลว ฮาเบ็ค ยังยอมรับดวยวา ‘ผูที่นิยมใชความรุนแรงอยาง
สุดขั้วยอมรับอยางเปดเผยวา ยึดมั่นในคําสอนของศาสดา (กุร’อาน และซุนนา17) ดังที่
13
14

Ibid.

ดู Anthony Bubalo and Greg Fealy, Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia,

Lowy Institute Paper 05, Sydney, 2005
15
Wahhabism หรือ ความเชือ่ แบบวาฮฮาบีนิยม เปนเชือ่ ที่เรียกตาม นักสอนศาสนาชาวซาอุดิทชี่ ื่อวา มูฮมั หมัด อับดุล อัล-วาฮฮับ
(Muhammad ‘Abd al-wahhab - 1703-1787), ผูที่ทําสัญญาขอตกลงกับ มูฮัมหมัด อิเบน ซา’อุด ผูเปนกษัตริยตนราชวงศของ

ซาอุติ (Muhammad Ibn Sa’ud, the founder of the Saudi dynasty) ลัทธิความเชื่อแบบวาฮฮาบี เปนความเชื่อสายหนึ่ง
ของอิสลาม ที่มีตนกําเนิดในประเทศซาอุดิ อาราเบีย โดยที่คําวา ‘วาฮฮาบิ’ (Wahhabi) เปนคําที่แปลงมา และไมผูที่เลื่อมใสในลัทธินี้
เรียกตัวเองเชนนั้น แตเลื่อกที่จะใชคาํ วา ซาลาฟสต มากกวา (โดยอางอิงถึง ซาลาฟ อัล ซาลีฮ ผูเปนตนตระกูลที่เลือ่ มใสศรัทธาในอิสลาม
อยางยิ่ง—เปนสามชั่วคนแรกหลังจากที่ทานศาสดา ซึ่งเปนแนวทางอิสลามทีผ่ ูนิยามซาลาฟสต ตองการจะเจริญรอยตาม. อางอิงใน
จดหมายติดตอระหวางผูเขียนกับ Anthony Bubalo, 18 April 2006.
16

เพื่อการอภิปรายวาดวยการสนับสนุนดานการเงินและอุปกรณและการสงออกแนวทางความคิดแบนนิยมความรุนแรงอยางสุดขั้วของ
ลัทธิวาฮฮาบิ ใหดู Bubalo and Fealy, Joining the Caravan?; Gerald Posner, Secrets of the Kingdom: The

Inside Story of the Saudi-U.S. Connection, Random House, NY, 2005; and Vincenzo Olivetti, Terror’s
Source: the Ideology of Wahhabi-Salafism and its Consequences, Amadeus Books, Birmingham, UK,
2002.
17
ซุนนา (Sunna) เปนเอกสารที่รอบรวมการปฏิบัติของทานศาสดา
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กํา หนดไวใ นข อบั ญ ญั ติ หรื อ ฮัด ดิธ (Haddith)18เพื่ อ แสดงให เห็ น ว าการกระทํ า หรื อ
ปฏิบัติการของพวกเขาเปนสิ่งที่ชอบธรรม19 แตตามที่นักวิชาการเรื่องของอาหรับ วินเซน
โซ โอลิเวตตี้ (Vincenzo Olivetti) อธิบายวา อุดมการณของฝายวาฮฮาบิ-ซาลาฟสต
(Wahhabi-Salafist) คือวัฒนธรรม ที่แตกตางอยางสุดขั้วและอยางสิ้นเชิงทั้งในเชิงระบบ
คิ ด และเชิ งศรัท ธาความเชื่อ ทางศาสนา จากศรั ท ธาความเชื่ อ แบบอิ ส ลามตามจารี ต
ประเพณี’ เพราะมีลักษณะที่ ‘กาวราวและกดขี่’ อีกทั้งผูที่มีความเชื่อแบบซาลาฟสต
(Salafists) ยังสงอิทธิพล เพิ่มขึ้นทางความคิดความเชื่อไปทั่วโลกอยางเกินสัดสวนที่เปน
จริง20 ตามความคิดของโพสเนอร (Posner) อิทธิพลดังกลาวขยายตัวครอบคลุมไป ถึง
การใหเงินบริจาคหรือสนับสนุนกิจกรรมตาๆของสุเหรา ตัวอยางเชน รวมถึงสุเหรา
จํานวนหลายรอยแหงในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย21 ตามทัศนะของฝายที่เชื่อ
แบบวาฮฮาบิ-ซาลาฟสต (Wahhabi-Salafist)ยึดมั่น ในอาณัติที่ประกาศไวคัมภีรกูร’อาน
วา ‘สันติภาพกับผูที่ไมเลื่อมใสศรัทธาเมื่อถึงที่สุดแลวเปนสิ่งที่เปนไปไมได’แมวาการ
หยุดยิงชั่วคราวเปนเรื่องที่อนุโลมไดก็ตาม 22
นักวิชาการหลายทาน เชน โรเบิรต เอ็ม.แคสิดี้ (Robert M. Cassidy) ก็ยอมรับ วา
จุดมุงหมายที่กวางไกลของ อัล-เค’อิดา (al-Qa’ida) ก็คือปลูกฝง หรือทดแทนระบบ
อํานาจรัฐที่ไมมีศาสนาประจําชาติที่โนมเอียงหรือฝกใฝไปทางชาติตะวันตก ดวยระบอบ
การปกครองแบบมีคาลิฟเปนเจานครรัฐดังสมัยกลาง ที่ยึดมั่นการตีความอิสลามแบบสุด
ขั้ว 23 แตแคซสิดี้ (Cassidy) ก็โตวาจุดเนนอัน เปนใจกลางของการตอสู โดยทั่วไปแลว ก็
อยูที่ประชาชนในแตละประเทศ นับตั้งแตประเทศตางๆเปนแนวพาดผานจากอาฟริกา
เหนือ เปน ‘เสนโคงแหงความไรเสถียรภาพ’ไปถึง ‘สุดพรมแดนของการเผยแพรศาสนา
อิสลาม’ ไดแก อินโดนีเซียและฟลิปปนส ซึ่งในประเทศเหลานี้กําลังมีการเผยแพร
18

ฮาดิธ (Haddith) เปนบันทึกลายลักษณอักษรของคําสอนหรือคําประกาศของทานศาสดา

19

ดู Mary Habeck, Knowing the Enemy: Ideology and the War on Terror, Yale University, 2006, p.3.

20
21
22

Olivetti, Terror’s Source, P. 43
Posner, Secrets of the Kingdom, p. 172; and Olivetti, Terror’s Source, p. 61.
Jeffrey Record, ‘Why the Strong Lose’, in Parameters, Winter 2005-6, vol. XXXV, no.4,p.340.

23

Robert M. Cassidy, ‘Feeding Bread to the Luddites: The Radical Fundamentalist Islamic Revolution
in Guerilla Warfare’ in Small Wars and Insurgencies, vol. 16, no.3, December 2005, p. 339.

17

ศาสนาอิสลาม ที่ตีความแบบวาฮฮาบี-ซาลาฟสต โดยไดรับทุนสนับสนุนอยางดี โดย
ปฏิเสธไมยอมรับพวกที่มีแนวทางความคิดแบบเสรีนิยม ที่วา ‘การทําสงครามศักดิ์สิทธิ์
หรือ สงครามจีฮัด’ วาเปนเพียง การตอสูในระดับสวนตัวบุคคลเทานั้น24
ในขณะเดียวกัน นักคนควาวิจัยอื่นๆเชน บูบาโล ก็คอนขางจะสงวนทาทีมากกวา
เกี่ยวกับเจตนารมณที่ลึกๆของการระดมโหมกระแสสากล25 แตแทนที่จะเปนเชนนั้น
พวกเขากลับโตแยงอยางหนักแนนวา ‘ลัทธิวาฮฮาบิ มิใชความเชื่อแบบงมงาย’26 และเมื่อ
คนสวนใหญที่ริเริ่มขบวนการอัล เค’อิดา เปนผูที่เคยติดอาวุธเพื่อตอตานรัฐบาล ทองถิ่น
กันมาแลว แตประสบความลมเหลว จึงไดตัดสินใจที่เริ่มรณรงคตอตานชาติตะวันตก
หรือที่พวกเขาเรียกวา “ศัตรูที่อยูหางไกล”27 แนนอนกลุมที่เชื่อในเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์
หรือจีฮัดในแตละทองถิ่นหรือ แตละประเทศในทวีปอัฟริกาเหนือสวนใหญ ตางปฏิเสธ
และยังคงปฏิเสธความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับจุดมุงหมายระดับโลกาภิวัฒนของขบวนการ
อัล เค’อิดา ซึ่ง บูบาโล ก็ยอมรับดวยวา
คํากลาวอางที่วา อัล เค’อิดา มีจุดมุงหมายที่กวางไกล จําเปนตองมอง อยางนาสงสัยอยาง
ยิ่ ง หากท า นได อ า นถ อ ยแถลงต า งๆที่ ม าจาก บิ น ลาเด็ น ในช ว งหลายป ที่ ผ า นมา
‘อุดมการณ’ของการปฏิบัติการของเขา มีที่มาจากการที่ทหารอเมริกันไปตั้งปฏิบัติการ
อยูในประเทศซาอุดิ-อาราเบีย และการแทรกแซงในอีรัก จนถึ งกรณีขัดแยงระหวาง
อิสราเอล-ปาเลสไตน และประกอบกับในระยะหลังนี้ก็เขาไปทําสงครามในอีรักอีกดวย
ถาหากวามีเนื้อหาสาระกวางๆ ก็คือ สิ่งที่อัล เค’อิ ดากําลั งดําเนินการอยู และ ส งเสริ ม
สนับสนุนใหชาวมุสลิมอื่นๆทํา ก็คือ การโจมตีตอบโตชาติตะวันตกนั่นเอง 28

24

Ibid.

25

ดู Bubalo and Fealy, Joining the Caravan?

26

Bubalo โตแยงวา ความเชื่อแบบซาลาฟสตนิยมในรูปแบบตางๆของซาอุตป
ิ ระกอบขึ้นดวยความคิดหลายกระแส บางก็เชื่อแบบยึค

มั่นแตในประเด็นของศาสนาลวนๆ ในขณะที่มีพวกทีใ่ ชความเชือ่ เปนความชอบธรรมเพือ่ จะเนนการใชความรุนแรงของสงครามจีฮัด
ตามที่ผูเขียนไดติดตอแลกเปลี่ยนทัศนะกันกับ Anthony Bubalo, 18 April 2006.
27
28

การติดตอแลกเปลี่ยนทัศนะทางจดหมายกับ Anthony Bubalo, 18 April 2006.
Ibid.
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ซี่งคํานิยามเหลานี้มีความแตกตางกันไปจากฝายนําของกลุมหรือองคกรหนึ่งๆ อันเปน
ลักษณะที่สะทอนใหเห็นความจริงที่วาความเขาใจตอลักษณะของขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ เปนเรื่องของแงคิดมุมมอง ถึงกระนั้นก็ตามแกนแกน ของกลุมองคกร
ตางๆที่เกี่ยวของกับการกอการรายและขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในระดับ
โลกาภิวัฒน รวมทั้งสิ่งที่เบอรนารด เรียกวา เปน ‘ผูเชื่อมั่น ศรัทธาในแนวทางพื้นฐาน
เดิมอยางสุดขั้ว’ (Radical Fundamentalists) ตามที่ทั้งบูบาโลและฟเล เรียกวาเปนพวก
ที่เชื่อในสงครามศาสนา หรือ สงครามจีฮัดหรือ Jihadis ซึ่งความเขาใจตอคํานิยามที่
แตกตางกันจึงมีนัยสําคัญตอการนิยามภัยคุกคามและ การเขาใจในบริบทของกลุมตางๆที่
นิยมความรุนแรงอยางสุดขั้ว เชน อัล เค’อิดา และองคกรทั้งหลายที่รวมแนวทางเดียวกัน
เมื่อถึงที่สุดแลวยุทธศาสตร ที่ใชเพื่อแกปญหาลัทธินิยมสงครามศาสนา (Jihadism) ทั้งที่
เปนการทําสงครามจิฮัดตอ ภายในศาสนาอิสลามดวยกันเอง (Internal Jihadism) หรือ
การตอสูเพื่อดินแดนของผูที่เลื่อมใสศรัทธาในอิสลาม (Irredentist Jihadism) ก็ตาม ยอม
แตกตางกันไปโดยตองเลือกใชแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเผชิญกับปญหาสงความจีฮัด
ระดับโลกาภิวัฒน
การบรรยายสรุปทบทวนลัทธิอิสลามนิยมนี้ แสดงใหเห็นวาแมจะมีความเหมือนรวม กัน
บางอยาง ระหวางกลุมองคกรตางๆ ที่ใชแนวทางติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ซึ่งมีจุดเชื่อม
อยางหลวมๆ กับความเขาใจเรื่องการปกครองแบบกาลิฟ ก็ยังมีนัยสําคัญๆ ที่หลากหลาย
ในระดับทองถิ่นหรือในแตละประเทศซึ่งในแตละประเทศก็มีวาระของตน เองดวย โดย
ที่ลักษณะเฉพาะของขบวนการในแตประเทศก็มีอัตลักษณของตนเองยอม หมายความวา
การที่จะเหมารวมวาลักษณะของขบวนการติดอาวุธ โคนลมอํานาจรัฐที่เคลื่อนไหวอยูใน
ทุกวันนี้วาเปนขบวนการที่เขาใจไดงายและที่เปนภัยคุกคามในมิติเดียวของผูที่ยึดมั่นใน
ความเชื่อแบบ วาฮฮาบิจึงเปนความ เชื่อมั่นที่ยากจะหาความชอบธรรมไดโดยงาย ทั้งนี้
ในสภาพของความเปนจริง ภัยคุกคามยอมดํารงอยูในหลายมิติและมีการขยายตัวเติบ
ใหญ ชี้ใหเห็นวา มีความสลับซับซอนในระดับที่ไมเคยปรากฏมากอนเลยสําหรับผูที่
พยายามศึกษาทํา ความเขาใจ หรือ การศึกษาเรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐอีกทั้ง ยังเสนอแนะอีกดวยวามีความจําเปนที่จะตองขยายคํานิยามใหครอบคลุม
อยางรอบดาน มากกวานี้
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ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ทุกวันนี้บรรดาผูที่เรียกวา “ผูกอการราย” จํานวนมากไดเผยแพร กระแสความคิดที่ฟงดูมี
เหตุมีผล ซึ่งถาเรียกวา ‘ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’ ก็นาจะถูกตองมากกวาซึ่ง
ตามคํ า นิ ย ามของสารานุ ก รมศั พ ท ข องกระทรวงกลาโหม ออสเตรเลี ย (Australian
Defence Glossary) คําวา ‘ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’ มีความหมายวา‘เปน
ขบวนการจัดตั้งที่มุงโคนลมรัฐบาลที่มาตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ดวยวิธีการบอน
ทําลายและการตอสูดวยกําลังอาวุธ’29 โดยในระยะหลังสุดนี้ กลุมศึกษาของ นาโต (กลุม
ประเทศสนธิ สั ญ ญาแอตแลนติ ค เหนื อ หรื อ นาโต ) 30 และ โครงงานมาตรฐานของ
กองทัพบกอเมริกัน อังกฤษ แคนาดาและออสเตรเลีย หรือที่เรียกกันยอๆ วา เอบีซีเอ
(ABCA)31 ก็ไดเสนอคํายามที่แตกตางกันออกไปเล็กนอย เปนการยอมรับขบวนการที่มี
ลั ก ษณะข า มชาติ ข องขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ โดยขบวนการเหล า นี้ มี
เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ตกต า งกั น และมี ข อ จํ า กั ด ไม เ ท า กั น เมื่ อ เป น เช น นี้
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จึงเปนการแขงขันชวงชิงกัน ที่อยางนอยก็มีฝาย
หนึ่งที่เปนขบวนการที่ยังไมไดอํานาจรัฐโดยใชวิธีการตางๆที่รวมทั้งการใชความรุนแรง
กับฝายที่เปนเจาหนาที่ หรือฝายอํานาจรัฐโดยมุงหวังใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง32
นักวิชาการที่โดดเดนชาวอเมริกัน บารด โอ’นีล (Bard O’Neill) ก็เปนอีกทานหนึ่งที่ได
เสนอคํานิยามในแนวที่มีความหมายกวางขวางมากที่สุด ที่วาดวย ขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ทานมองวาขบวนการตอสู ดวยกําลังอาวุธดังกลาวเปนการตอสู
ระหวาง กลุมที่ไมมีอํานาจปกครองประเทศ และฝายที่มีอํานาจหนาที่ในการปกครอง
29

Australian Defence Glossary, http://dlms.dcb.defence.gov.au/accessed 6 April 2006.

30

NATO หมายถึง The North Atlantic Treaty Organization.

31

ABAC ยอมาจาก The American, British, Canadian, Australian Armies’ Standardisation Program.

32

คํานิยามดังกลาว กําหนดโดยกลุม ศึกษาที่เปนฝายที่ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในระหวางที่จัดใหมกี ารประชุม
USMC Joint Urban Warrior 2005 ดังที่อางอิงไวใน เอกสารฉบับรางหลักนิยมวาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐของแคนาดา (Draft Canadian Counterinsurgency Doctrine), ในบทที่ชื่อวา Counterinsurgency
Operations, September 2005.
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ประเทศซึ่งกลุมที่ยังไมไดอํานาจรัฐก็จําเปนตองใชทรัพยากรทางการเมืองอยางจงใจ (ซึ่ง
รวมทั้ง ความเชี่ยวชาญในเชิงงานจัดตั้ง การโฆษณาชวนเชื่อและการประทวงเรียกรอง
ในประเด็นตางๆ นาๆ) และใชความรุนแรงเพื่อทําลายลาง เพื่อกําหนดกฎเกณฑใหมหรือ
ดํารงไวซึ่งความชอบ ธรรมของฝายตน หรือกําหนดมิติตางๆทางการเมืองเพิ่มขึ้น33 โดย
ที่ทานโตแยงวา ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดแสดงตนในรูปแบบของการทํา
สงครามตางๆ รวมทั้ง การรบแบบจรยุทธ หรือ รบแบบกองโจร การกอการราย การลุก
ขึ้นเปนกบฏ ทําการปฏิวัติ การลุกฮือขึ้นจับอาวุธ หรือ รูปการอื่นๆในทํานองเดียวกัน
ซึ่งการใชนิยามโดยกวางๆ เชนนี้ นักวิชาการทานนี้ก็ได โตแยงวาขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐนาจะเปนประเภทของการตอสูกันดวยกําลังอาวุธที่ปรากฏใหเห็นมาก
ที่สุด นับตั้งแตมีการสรางชุมชนหรือกลุมหรือองคกรทางการเมืองที่มีลักษณะจัดตั้ง โดย
ที่ยังคงเปนลักษณะที่เปนศูนยกลางของการเมืองระหวางประเทศ อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ทา
ทายความมั่นคงของประเทศที่เห็นไดชัดเจน ในชวงทศวรรษแรกของศตวรรษนี้34
คํานิยามนี้ ของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงบทบาทของ
กองกําลังปองกันประเทศของออสเตรเลีย (Australian Defence Forces – ADF)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทัพบกในฐานะ ที่เปนกองกําลังทางเลือกสําหรับการตอบโต
ในชวงปหลังๆนี้ ทางกองทัพบกออสเตรเลียไดพยายามแกไข ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการ
ทําสงครามประเภทนี้ โดยผานแนวทางความคิดที่มองไปใน ‘อนาคต’ ที่เรียกวา การทํา
สงครามที่ซับซอน (Complex Warfighting) และ ปฏิบัติการควบคุม (Control
Operations) (ตามที่เปดประเด็นไวตอไป) แตก็มิไดมีใครใสใจในเรื่องการแกปญหา
โดยเฉพาะขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
แตอีกดานหนึ่ง การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (Counterinsurgency)
ก็มีนิยามวาคือการ ‘การดําเนินการทั้งดานประชาชน เชิงจิตวิทยา เชิงเศรษฐกิจ การเมือง
ของฝายกึ่งทหารและฝายทหารโดยตรงโดยรัฐบาลเพื่อเอาชนะฝายขบวนการติดอาวุธ

33
34

O’Neill, Insurgency and Terrorism, p. 15.
Ibid., pp. 1, 33 and 199.
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โคนลมอํานาจรัฐ’35 การเขาใจแบบรอบดานเชนนี้ถือวาเปนการทาทายอยางยิ่งตอการ
รับรู และขีดความสามารถของกองทัพบกออสเตรเลียในแงของการประสานความ
รวมมือ ระหวางหนวยงานและระหวางกองกําลั งของประเทศ โดยที่ อีเลี ยต โคเฮน
(Eliot Cohen) เคยตั้งขอสังเกตไววา‘ระบอบประชาธิปไตยจัดการกับ ความขัดแยง ที่
คลุมเครือเชนนี้ไดแยมาก’36 ที่จริงแลวในประเทศที่มีองคประกอบแบบ วัฒนธรรมที่
หลากหลายเชนออสเตรเลียนี้ ก็ยอมไดรับอิทธิพล ทางความคิดแบบหลังยุคสมัยใหม อยู
บางตามสวน (ที่มี แนวโนม ที่จะเห็นความสําคัญของกองกําลังติดอาวุธของประเทศและ
ทักษะในการทําสงครามของฝายทหาร) ประกอบกับนัยสําคัญๆของขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ทําใหชาวออสเตรเลียทั่วๆไปเขาใจปญหานี้ไดยากแตการตอตานหรือ
ตอบโตขบวน
การติ ดอาวุธโคน ลมอํ านาจรัฐ ก็เปนภารกิจที่ สืบทอดกั นมาของ
กองทัพบกออสเตรเลีย ซึ่งเปนภารกิจที่ทางกองทัพบกจะตองเขาใจอยางแทจริง และ
จําเปนตองพรอมที่จะเผชิญ
นอกจากนี้แลว การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในทุกวันนี้ มักจะถูก
กลาวอางอยางมาก ในบริบทของการหนุนชวยรัฐบาลตางประเทศอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแลว
เปนรัฐบาลที่ออนแอจึงจําเปนตองเสริมความแข็งแกรงตามกระบวนการและขั้นตอน
กอนที่จะถอนกองกําลังตางชาติที่เขาไปใหความาชวยเหลือหรือสนับสนุน ซึ่งนําไปสู
บริบทที่แตกตางกันของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐสวนใหญ ในระหวางที่อยู
ในยุคของอาณานิคมและในชวงสงครามเย็น โดยที่ภารกิจเหลานี้ก็ยังเปนขอโตเถียงกัน
อยูวามันยากลําบากกวากันที่จะดําเนินการให ประสบความสําเร็จ หรือไม ในแงนี้ ด.ร.
เดวิด คิลคูเลน ได เสนอนิยามทางเลือกที่เปนประโยชนของคําวา ‘ขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ’ซึ่งเหมาะสําหรับนักการทหารวา ‘โดยเนื้อแทแลวมันเปนแขงขันกับ
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐเพื่อสิทธิและขีด ความสามารถที่จะเอาชนะทั้งจิตใจ
ความคิดและการยอมรับของประชากร’37
35

The Australian Defence Glossary, http://dlms.dcb.defence.gfov.au/accessed 6 April 2006.

36

Eliot Cohen, ‘Look Like War’, Asian Wall Street Journal, 16 October 2000, cited in Smith,
Guerillas in the Mist, p. 36
37
D.J. Kilcullen, ‘Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency’. 29
March 2006. ดู companycommander.com.
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คํานิยามนี้ชี้ใหเห็นขอสังเกตสําคัญขอหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของการตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ: การรับรูของของประชาชน มีความสําคัญยิ่งกวา
อํานาจการยิงของอาวุธ ซึ่งสําหรับกองทัพที่ ถือวาฝายตนมีขีดความสามารถที่จะ ‘สูกับคู
ตอสูที่น้ําหนักมากกวา’ หรือ ‘แบกน้ําหนักไหว’ โดยเชื่อมั่นวา จะเอาชนะฝายตรงกัน
ขามได โดยเนนความสําคัญที่แนวทางการใชอาวุธที่เหนือกวา หรือ เนนที่อํานาจการยิง
ในปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งความเชื่อในลักษณะเชนนี้ จําเปนจะตองตรวจสอบความคิด
อยางรอบคอบ ความจริงแลว เปนวิธีคิดที่สนับสนุนโดยขอสรุปของทานนายพล เซอร รู
เพอรต สมิธ (General Sir Rupert Smith) ผูซึ่งเมื่อไมนานมานี้เอง ไดโตแยงวา ในการทํา
สงครามทุ ก วั น นี้ ‘ข อ มู ล ข า วสาร คื อ ตั ว ชี้ ข าด และ อํ า นาจการยิ ง คื อ กิ จ กรรมที่
สนับสนุน’38 ซึ่งมีนัยสําคัญที่กวางไกลสําหรับกองทัพบกออสเตรเลียในแงของการจัด
โครงสรางและ วิธีคิด
ประสบการณ ข องกองทั พ บกออสเตรเลี ย ที่ ส ะสมจากปฏิ บั ติ ก ารในประเทศต า งๆ
นับ ตั้งแตส มัยสงครามโลกครั้ งที่ 2 ก็ส นับ สนุนความคิดและความเข าใจนี้ ที่วา เมื่อ
คํานึงถึงสถานการณในโลกที่คอนขางวางเวนจากสงครามระหวางรัฐ ประกอบกับการมี
ผูมีบทบาทแบบรัฐยอยๆ ที่ใชความรุนแรงก็เกิดขึ้นหลายจุดในโลก ขบวนการติดอาวุธ
โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ และสงครามกลางเมื อ งหลายแห ง ได ก ลายเป น ลั ก ษณะรู ป แบบ
สงครามที่เปนกระแสหลักในชวง 50 ปที่ผานมา ซึ่งก็อาจจะโตแยงไดวา สถานการณ
เชนนี้เปนภาพสะทอนของรูปแบบวิธีการตอสู ทําใหการตอสูนอกรูปแบบไดแปรเปลี่ยน
มาเปนสงครามแบบแผนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสายตาของชาติตะวันตก 39 แตก็มิใช
พูดวา ดังที่มารติน แวน แครเวลด (Martin Van Creveld) เคยโตแยงในหนังสือเรื่อง ‘การ
แปรเปลี่ยนของสงคราม’ (The Transformation of War) วา สงครามตามแบบแผนที่เรา
รูจักกัน ไดจบสิ้นหมดยุคเสียแลว40 ทั้งนี้ในตะวันออกกลาง อัฟริกา เอเซียและละติน
38

การนําเสนอของ General Sir Rupert Smith (กองทัพบกอังกฏษ เกษีตร) ที่วิทยาลัยกองกําลังปองกันประเทศของออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.2005
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Martin Van Creveld, The Transformation of War, The Free Press, NY, 1991
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อเมริกา ไดใ หตัวอยางจํานวนหนึ่ง ที่ แสดงใหเห็นว าเปนการทําสงครามระหวางรั ฐ
นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา นอกจากนี้แลว ดังที่ คอลิน เอส เกรย (Colin S.
Gray) ก็ยืนยันวา สงครามระหวางรัฐที่อุบัติขึ้นในเอเซียใต เอเซียกลาง เอเซียตะวันออก
เฉียงใต และเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ เปนทางเลือกที่ละเลยความสําคัญมิได แมวา
สงครามในทวีปยุโรปอาจจะมองขามไปไดก็ตาม41 แตดังที่เอกสาร The Defence Update
2005 ของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียไดตั้งขอสังเกตไววา ‘การกอการรายการ
แพรหลายของอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางมหาศาล และผลที่ตามมาของรัฐที่มีความ
เปราะบาง และประสบความลมเหลว ยังคงเปนความทาทายในเชิงยุทธศาสตรที่ฉับพลัน
ทันทีที่สุดสําหรับออสเตรเลีย’42
แมวาจะมีปญหาที่ทาทายในเชิงการทหารในตะวันออก แตประเด็นปญหาที่วาอะไรเปน
ตัวกําหนดการทําสงครามในแบบแผน ก็ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองทําใหแนวทาง
ความคิดที่ตอตานขบวนการติดอาวุธโคน ลมอํานาจรัฐ เปนเนื้อหาสาระที่โดดเดนใน
พัฒนาการของหลักนิยม หรือระบบคิดของกองทัพบกออสเตรเลียและวิธีคิดในเชิงองค
รวม ซึ่งประเด็นนี้นาคิดมาก เพราะวาในทํานองเดียวกับ ที่ทหารสหรัฐฯเคยใชนับตั้งแต
สงครามเวียตนามเรื่อยมา กองทัพบกออสเตรเลียก็แสดงเห็นวา กําลังอึดอัดกับความ
เขาใจ เรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยเห็นชอบดวยมากยิ่งขึ้น
กับความคิดในเรื่อง ‘การปองกันประเทศออสเตรเลีย’ ตามดวย ‘สภาพแวดลอมตามเขต
ชายฝงทะเล’ และ ‘ปฏิบัติการควบคุม’ และ ‘การทําสงครามที่ซับซอน’ แทนที่จะคิดใน
กรอบเดิม ความจริงแลว ความสําเร็จของออสเตรเลียในเรื่องของปฏิบัติการทางทหาร
เพื่อ’การสนับสนุนใหเกิด สันติภาพ’ ในภูมิภาคใกลประเทศตนเองในชวงระยะไมกี่ปที่
ผานมา อาจจะทําใหเกิดความมั่นอกมั่นใจมากเกินจริง ในขีดความสามารถ ของตนที่จะ
แกไขปญหาในการสรางเสถียรภาพในยุคสมัยใหมนี้ เชนการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐหรือการแกปญหากรณีขัดแยงโดย ทั่วไป ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
แนวโนมหรือความเป นไปไดนี้ ชี้ใหเห็นว า การพิจารณาทบทวนโดยละเอียดในขีด
41

Colin S. Gray, Another Bloody Century: Future Warfare, Orion, London, 2005
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เอกสารของกระทรวงกลาโหม Australia’s National Security: a Defence Update 2005, p.2, download from
http://www.defence.gov.au/pulbications.cfm on 15 March 2006.
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ความสามารถของกองทัพบกออสเตรเลียเพื่อตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
เปนเรื่องควรจะตองทํามานานแลว

เสนแบงอันคลุมเครือ
สําหรับผูที่ยังคลางแคลงใจ อาจจะยังไมยอมรับโดยทันที ตอขอกลาวอางที่วา จําเปน
จะต อ งมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนใหม โ ดยละเอี ย ดต อ ขี ด ความสามารถของกองทั พ บก
ออสเตรเลีย ในการที่จะปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุ ธโคนลมอํานาจรัฐ โดย
ชี้ใหเห็นวา ออสเตรเลียยังไมตอ งเผชิญกับภัยคุกคามสําคัญๆในเชิงอภิปรัชญา หรือยังไม
เปนจริงอยางเปนรูปธรรม ดังที่คําวา ‘ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’ สื่อสาระเปน
นัย ถึงกระนั้น ก็ดังที่ทาน เซอร ลอวเรนซ ฟรีดแมน (Sir Lawrence Freedman) เคยตั้ง
สังเกตวา ‘ลัทธิจีฮัดนิยมไมนาจะขยายตัวเติบใหญไดในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยแบบเสรี นิ ย ม ที่ ยั ง ดํ า รงอยู ไ ด และในประเทศที่ มี ร ะบอบเศรษฐกิ จ
การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ’43 แตก็มิไดหมายความวาจะไมเกิดกรณีเหตุการณรายๆที่
เกิดจากแรงจูงใจของคนที่โดด เดี่ยวหรือเพียงไมกี่คน อันเปนการตอบโตที่ใชอารมณ
ความรูสึกที่ เร ารอนเปนสําคัญ ตอสิ่งที่คนที่ เข าร วมขบวนการเห็น วาเปนการลบหลู
อัตลักษณของผูที่นับถืออิสลาม โดยที่บุคคลเหลานี้มักจะกระทําการโดยไมไดเชื่อมโยง
อยางเปนทางการกับกลุมจีฮัดอื่นในระดับโลกาภิวัฒน ดังนั้น ผูที่ยังคลางแคลงใจจึง
โตแยงวา ภัยคุกคามที่เราเผชิญอยูภายในประเทศของเรานั้น นาจะนิยามใหเปนเพียงวา
เปนการ’กอการราย’ที่ดําเนินการโดยผูที่อยูตามชายขอบของสังคมและภัยคุกคามจาก
บุคคลดังกลาวนี้ นาจะดีที่สุดใหเปนภารกิจ ของเจาหนาที่ตํารวจ และ องคการขาวกรอง
เพื่อความมั่นคงของออสเตรเลีย (Australian Security Intelligence Organization –
ซึ่งไมตองกังขาใดๆเลย ที่ปญหานี้เปนสิ่งที่ทาทาย ภายในประเทศที่นาจะ
ASIO)
สามารถจัดการไดดีที่สุด ดวยหนวยงานโดยตรงของตํารวจและองคกรฝายรักษาความ
มั่นคงของ ประเทศ แตอยางไรก็ตาม การกอการรายก็ไมอาจจะจัดเปนประเภทๆ ไดอยาง
งายดายอีกตอไป วาจะเปนภัยคุกคามภายในหรือจากภายนอกประเทศ ดังที่คํานิยาม ของ
การต อต านขบวนการติดอาวุธ โค น ลม อํานาจรั ฐ สื่อ ให เขาใจเปน นั ย เพราะมีความ
จํ า เป น เพิ่ ม ขึ้ น ในด า นการประสานความร ว มมื อ อย า งใกล ชิ ด และอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
43

Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, p. 48.
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ระหวาง กองกําลังปองกันประเทศฝายเจาหนาที่ตํารวจ และหนวยงานดานความมั่นคง
อื่นๆ เมื่อถึงที่สุดแลวในยุคสมัยแหง ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เสน
แบงระหวาง ‘ลัทธิกอการราย’ และ ‘สงคราม’ ไมแนชัดหรือชัดเจน โดยที่ ‘ผูกอการราย’
มีลักษณะที่ขามกรอบทั้งดานกายภาพและดานคานิยมความเชื่อหรืออุดมการณ ดวยเหตุ
นี้ เสนแบงหรือพรมแดนระหวางกระทรวง ทบวงกรมของรัฐและหนวยงานตางๆ จึงมี
อาณัติที่เริ่มไมแนชัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้น แมวาจะไดสถาปนา
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงแหงชาติในคณะรัฐมนตรี (The National Security
Committee of Cabinet) อีกทั้งยังมิไดมอบหมายบทบาทที่โดดเดนใหแกสํานัก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (Department of Prime Minister and Cabinet) ใหกํากับ
ดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติ โดยเปนการลด บทบาทของกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงการตางประเทศและการคา
ทั้งนี้ กองกําลังตํารวจสหพันธรัฐแหงออสเตรเลีย เริ่มมีบทบาทแข็งขันชัดเจนยิ่งขึ้นใน
การบริหารจัดการกับกิจการฝายความมั่นคงภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ดําเนินการแบบเปนหุนสวน กับบรรดาองคกรดวยความมั่นคงแหงชาติของกลุมประเทศ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asian Security Organizations) ในขณะที่
องคการ ปองกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Defence Organization –ADO) ซึ่ง
รวมทั้งกองทั พบกออสเตรเลียอยูดวย ก็มีบทบาทเกี่ ยวของเพิ่ม ขึ้นในกรณีของ ‘การ
ตอตานการกอการราย’ ภายในประเทศ โดยที่บทบาทที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นนี้ รวมทั้งกอง
กําลังพิเศษ หรือ หนวยรบพิเศษ ดวย และที่สําคัญก็คือ รวมทั้ง ทีมปฏิบัติการ ‘ตอบโต
เหตุการณ’ (Incident Response) อยูดวย44 การประมวลภาระหนาที่ตางๆนาๆนี้ ทําให
เกิดความยุงยากสําหรับการแบงแยกอํานาจหน าที่ ภาระที่ ต องรั บ ทั้ งผิ ดและทั้ งชอบ
ระหวางกระทรวงทบวงกรมตางๆตามประเพณีนิยม ซึ่งนิยามที่คลุมเครือขาด ความ
ชัดเจนของคําวา ‘สงครามตอตานการกอการราย’ ในการกลาวถึงสภาวการณของความ
ขัดแยงก็ไมอาจจะชวยสรางความชัดเจนใหกลับคืนมาได แนนอน คําวา ‘ลัทธิกอการ
ราย’ ยังมีประโยชนในการกลาวถึงปฏิบัติการของปจเจกบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
44

ดู Katherine Power, ‘New domestic powers for ADF’ in Defence, February 2006, p.17. Amendments

to legislation permit the utilisation of the ADF to protect states and self-government territories against
civil discorder and to protect Commonwealth interests.
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สถานการณ ภายในประเทศ แตความซับซอนของปญหา อันทาทายที่ตองเผชิญอยูใน
ขณะนี้ บงชี้ใหเห็นถึงความจําเปน ที่จะตองมองปญหาแบบองครวมและมีแนวทาง
ความคิดที่กวางไกลกวาเดิม ตอสถานการณดานความมั่นคงระหวางประเทศ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่คลุมเครือระหวางหนวยงานและกระทรวงทบวงกรม
ตางๆแลว ยังมีปรากฏการณใหมอีกที่เพิ่งอุบัติขึ้น ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงรายงานขาว
ของสื่อที่ฉับพลันและมีขอบเขตแบบโลกาภิวัฒน ซึ่งสะทอนถึงยุคสมัยใหมแหงขอมูล
ขาวสาร โดยที่ปรากฏการณใหมนี้เปนที่รูจักกันในแวดวงทหารวา เปนบูรณาการของ
สถานการณระดับประเทศสูการกําหนดยุทธวิธี (National-to-Tactical Integration –
NTI) โดยภายใตกรอบของ NTI นี้ การปฏิบัติหนาที่และขีดความสามารถตางๆที่ครั้ง
หนึ่งเคยคิดวามีอยูในระดับชาติหรือ ระดับยุทธศาสตรของการบัญชาการ ในปจจุบันนี้
เปน สิ่ งที่เขาถึงไดอยางกวางขวางของหนวยย อยๆ ของทหารส วนใหญ ที่ ใ ช ใ นการ
ปฏิบัติการทั้งในเชิงยุทธวิธีและโดยอิสระหรือแยกสวน โดยที่ความสามารถเขาถึงนี้ ที่
เปนไปไดก็เนื่องจากเครือขายสื่อสารที่ขยายไปอยางกวางขวางกวาเดิม อันประกอบดวย
สิ่งที่กองกําลังทหารของสหรัฐฯเรียกวา ‘ตารางเครือขายสารสนเทศระดับโลกาภิวัฒน’
ความจริงแลว แนวความคิดเรื่อง ‘การทําสงครามแบบรวมศูนยแตเปนเครือขาย’กําลัง
นําไปใชในราชการทหารอยางแพรหลายและรวดเร็วเกินกวาหลายๆ คนตระหนัก ทําให
สิ่งที่เรียกวา ‘การติดตอยอนกลับ’ (Reachback) จากหนวยยุทธวิธีในภาคสนาม ในฐานะ
ที่เปนผูบัญชาการในภาคสนาม (หรือแมแตผูใตบังคับบัญชา) ก็สามารถจะเขาถึงหรือ
ไดรับ การสนับสนุนเชิงเทคนิคระดับประเทศได ในทางกลับกัน การปฏิบัติการทั้งหลาย
ที่ไมเพียงแตของทหารชั้นนายสิบ แตรวมทั้งพลทหารแตละคนในสนามรบ ที่ทําหนาที่
ในระดับยุทธวิธีในระดับลางสุด ก็ตอยอดไดหรือรับชวงกันไดในระดับยุทธศาสตร ซึ่ง
ปฏิบัติการดังกลาว ก็สรางความยุงยากใหแกยุทธการสําหรับผูบัญชาการภาคสนามได
อีกทั้งบรรดาเจานายฝายการเมืองทั้งหลายในประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ตองขอขอบคุณ
เปนพิเศษ ตอบรรดาสื่อที่ทําขาวอยางเลวๆ โดยมัวแตหวงเรื่องของอัตราความนิยมของ
ผูชม อีกทั้งยังเปนเพราะการเนนย้ําอยางหนักเนนแบบระบบราชการ ที่ใหความสําคัญแก
การบริหารจัดการดานสื่อ เหนือความสําคัญเรงดวนอื่นใดทั้งหมด พลวัตรตางๆดังกลาว
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ทํ า ให แ นวทางแบบจารี ต ประเพณี สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารแบบสนธิ กํ า ลั ง ที่ ผู
บัญชาการสวนใหญไดรับการฝกมา ตองแปรเปลี่ยนไป
ความสลับซับซอนที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ชวยกระตุนใหทางกองทัพพัฒนา แนวความคิดเรื่อง
การทําสงครามที่สลับซับซอน โดยเปนแนวทางความคิดที่ยอมรับวา ไมมีปฏิบัติการ
แบบหนึ่งแบบใดที่ใชได ‘โดยตรง’กับ การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ปฏิบัติการเพื่อสรางสันติภาพ ปฏิบัติการเพื่อสรางเสถียรภาพ หรือการทําสงคราม และ
อื่นๆ แตแทนที่จะเปนเพียงดังกลาวขางตน การปฏิบัติการทั้งหลายก็จะคาดหวังไดวา
ตองพิจารณารวมถึงองคประกอบตางๆ ของปฏิบัติการที่แยกสวนกันตามจารีพประเพณี
เหล า นี้ ด ว ย โดยที่ ค วรจะต อ งตั้ ง ข อ สั ง เกตด ว ยว า ในเมื่ อ การทํ า สงครามที่ ซั บ ซ อ น
ในขณะที่มองในแงเทคนิคแลว ยังเปนแนวความคิดเชิงอนาคตอยู แตก็ยังมีอิทธิพลอยาง
สําคัญตอจุดยืนความคิดของกองทัพออสเตรเลียในปจจุบันนี้45 ถึงกระนั้น พัฒนาการ
ตางๆในระยะหลังๆ นี้ ก็ไดพิจารณาทบทวน จุดยืนความคิดของกองทัพออสเตรเลีย ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า สงครามอั น ซั บ ซ อ นภายใต ส ถานการณ ต า งๆ เช น การต อ ต า น
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ถือวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญเรงดวนอยางยิ่ง
ดวยขอวิตกกังวลเชนนี้ตอบริบทที่ไมชัดเจนและโดยคํานึงการทบทวนคํานิยามใหม สิ่ง
ที่ จ ะตามมา ก็ คื อ การทบทวนถึ ง พั ฒ นาการทางแนวคิ ด ในด า นการศึ ก ษา ที่ ว า ด ว ย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐซึ่งรวมทั้งพัฒนาการดานหลักนิยมหรือระบบคิด
ของทหาร ภายในประเทศออสเตรเลี ย เอง และในหมู สั ม พั น ธมิ ต รตามประเพณี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทัพสหรัฐฯ อังกฤษ และ แคนาดา ซึ่งในระยะหลังนี้ มีความ
พยายามที่เดนชัดที่จะยกรางหลักนิยมเรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ เมื่อมองอยางผิวเผินในครั้งแรก ก็อาจจะดูเหมือนวา ความพยายามดังกลาวเปนไป
อยางรีบเรง โดยอาศัย ‘บทเรียนทั้งหลาย’ ที่ดูจะเปนบทเรียนไดเพียงระยะหนึ่งเทานั้น
โดยขาดความยั่งยืน ทั้งนี้ ความสลับซับซอนของสถานการณที่ทาทายความเขาใจ ยอม
หมายความวา ไม มีคําตอบงายๆ หรื อยังไมมีขอยุติที่ เปนไปในแนวทางเดียวกัน ตอ
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การแลกเปลีย่ นขอคิดความเห็นของผูเขียน กัน David Kilcullen, 9 April 2006.
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ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค นล ม อํา นาจรั ฐ46 แต ถึ ง กระนั้ น ก็ ยั ง ถื อ เป น พั น ธะกิ จที่ จ ะต อ ง
พยายามทําความเขาใจใหดียิ่งขึ้น เพื่อจะสามารถกําหนดวิธีการตอบโตไดดีที่สุด
การพิจารณาทบทวนใดๆตอพัฒนาการทั้งหลายเหลานี้ จะตองเนนใหเห็นความจริงที่วา
ออสเตรเลีย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทัพบกของออสเตรเลีย จําเปนตองทบทวนหลัก
นิยมของตนเองในเรื่องการตอบโตหรือตอสูกับขบวนการติด อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ซึ่ง
การพิจารณาทบทวนดังกลาวนี้ เปนเรื่องที่จําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดังที่เอกสารนี้ได
แสดงใหเห็น ปญหาที่ทาทายเราในปจจุบันนี้ มีความสลับซับซอนยิ่งกวาและมีลักษณะ
ของโลกาภิวัฒนมากกวา ปญหาการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในอดีต
หรือในชวงตนๆ ของยุคสงครามเย็นที่เกี่ยวของกับการปลดแอกจากลัทธิลาอาณานิคม
และลั ท ธิ ค อ มมิ ว นิ ส ต ความจริ ง แล ว เอกสารด า นนโยบายของออสเตรเลี ย และ
สัมพันธมิตร ก็เริ่มสะทอนถึงความตระหนักที่ปรากฏใหเห็นถึงสภาพเงื่อนไขใหมๆที่
เปนปญหาทา ทายเรา นอกจากนี้แลว การปรากฏขึ้นของปญหาทั้งในระดับชาติและ
ระดับยุทธวิธี ทําใหเปนการยากลําบาก ที่จะจําแนกแยกแยะ ‘บทเรียนตางๆ’ ของการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่นํามาใชปฏิบัติไดในระดับยุทธวิธี จาก
บทเรียนที่ใชไดทั้งในระดับยุทธศาสตรและในระดับประเทศ สิ่งที่ตามมา ก็คือ ตองมีบท
วิ เ คราะห ถึ ง ความตระหนั ก หรื อ ความสํ า นึ ก ใหม ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ว า ด ว ย การต อ สู กั บ
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่อยูในจิตสํานึกของชาวออสเตรเลีย
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สวนที่ 2
ความตระหนักของออสเตรเลียที่กําลังเกิดขึน้
วาดวยการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลนอํานาจรัฐ
ความตระหนักที่กําลังเกิดขึ้น
ในเอกสาร Defence Update 2005 รัฐบาลออสเตรเลียระบุวา ‘สําหรับอนาคตอันใกลนี้
ออสเตรเลียยังไมนาจะเผชิญกับการคุกคามทางทหารที่เปนแบบแผน แตก็ยังมีความ
จําเปนอยางตอเนื่องที่จะตองแกปญหาความมั่นคงระหวางประเทศ เชน ปญหาในอีรัก
และในอาฟกานิสถาน47 ซึ่งเปนประเทศที่กําลังอยูในภาวะสงคราม โดยที่การปฏิบัติการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดรับการยอมรับกวางขวาง อันเปนปญหาที่
ทาทายมากสําหรับกองกําลังสัมพันธมิตร
หลั ง จากนั้ น ไม น าน ก็ มี ค วามแตกต า งจากทั ศ นะเดิ ม ๆ โดยนิ ต ยสาร The
US
Quadrennial Defense Review Report ไดตอยางเปดเผยวา การทํา ‘สงครามยืดเยื้อ’
จะ‘ไมมีแบบแผนโดยธรรมชาติ’ เปนลักษณะที่เกี่ยวของกับ‘การตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’48 ซึ่งในทํานองเดียวกัน นิตยสารของสหรัฐฯที่ชื่อวา National
Security Strategy (March 2006) ไดชูประเด็นที่วา จําเปนจะตองเพิ่มศักยภาพใหสูงขึ้น
กวาเดิม เพื่อจะสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 4 ประเภท ซึ่งรวมทั้ง ‘ปญหาที่ทาทายแบบ
ไรแบบแผน จากทั้งฝายอํานาจรัฐและฝายที่ยังไมไดอํานาจ ซึ่งใชวิธีการตางๆ เชน ลัทธิ
กอการรายและขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’49 จากภาษาที่ใชก็สะทอนใหเห็นถึง
แนวโนมของวิธีคิดแบบทหารที่ไดรับอิทธิพลจากกรณีขัดแยงในอิรัคและอาฟกานิสถาน
โดยที่ ใ นขณะนี้ มี นั ก คิ ด และยุ ท ธศาสตร ท หารจํ า นวนหนึ่ ง ที่ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จ ะ
47

Department of Defence, Australia’s National Security: A Defence Update 2005, p.2, download from
http://www.defence.gov.au/publications.cfm on 15 March 2006.
48
Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report (ADR), Washington DC, February 6,
2006, p.4.
49
United States, The National Security Strategy of the United States of America, Washington DC,
March 2006, p.44.
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กลายเปน ‘การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่ซับซอน’ หรือ มีลักษณะที่
เปน ‘โลกาภิวัตน’ โดยที่บรรดาเจาหนาที่หลายฝายก็พยายามหลีกเลี่ยงคําเหลานี้50 และมี
ผลงานวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่สนับสนุนความเขาใจที่วา สงครามตอตานการกอ
การร าย ควรจะตองจัดลําดับความสําคัญเสียใหม ใหเปนขบวนการติดอาวุธโคนล ม
อํานาจรัฐที่มีลักษณะโลกาภิวัฒน ซึ่งการปรับเปลี่ยนในเชิงแนวความคิดเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการทบทวนแนวทาง ความคิดใหมอยางมากวา กองกําลังติดอาวุธของ ประเทศ
ควรจะตองวางตําแหนงของตนอยางไร เพื่อจะตอบโตสถานการณดังกลาว ที่จริงแลว ใน
เมื่อกองกําลังของออสเตรเลียที่ปฏิบัติการในทั้งอิรัคและอาฟกานิสถาน จึงมีความจําเปน
อยางชัดเจนที่ทางกองทัพจะตองรับรูเปนอยางดีถึงพัฒนาการที่เกี่ยวของ สวนหนึ่ง ก็เปน
เพราะวา กองทัพบกออสเตรเลียมีวัฒนธรรมอยูแลว ที่พรอมจะปรับตัวสําหรับการทํา
สงครามในรูปแบบตางๆ อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในปฏิบัติการตางๆที่สนับสนุน
สันติภาพ นับตั้งแตสิ้นสุดสงครามเย็น ความจริง วัฒนธรรมของกองทัพออสเตรเลียก็
ยังคงดํารงอยู และพรอมที่จะปรับตัวไดดีตอสถานการณตางๆที่ทาทาย อันเปนลักษณะ
ของกองทัพที่มี ‘ระบบสมัยใหม’ โดยนักวิชาการชาวอเมริกันที่ศึกษาเรื่องการทหาร ก็
เคยกลาวถึง ‘ระบบสมัยใหม’ ของอํานาจทางการทหารไวดังตอไปนี้
เปนกองทัพที่มีความคลองตัวสูง กระจายตัวออกเปนหนวยยอยๆ ที่สามารถปฏิบัติการ
ไดอยางอิสระ มีอํานาจกดดั น กระจายตัว อําพรางตัว ปดซอน ไดอยางซับซอนและ
สัมพันธกันอยางแนบแนน อีกทั้งยังสามารถประสานกันดานอาวุธไดในระดับยุทธวิธี
โดยมีมิติที่ลึก สามารถสงวนกําลัง และรวมกําลังไดอยางจําแนกในระดับปฏิบัติการใน
ภาวะสงคราม เมื่อคํานึงถึงขีดความสามารถตางๆ ดวยกัน เทคนิคเหลานี้ชวยลดภาวะ
เสี่ ย งได ดี อย า งยิ่ ง แม วาต องเผชิญ กับอาวุ ธ ยุท โธปกรณ ยุ ค ศตวรรษที่ 21 และระบบ
ตรวจจับสัญญาณ (Sensors) ทั้งหลาย อยางไรก็ตาม ก็ใชวา ทุกคนจะสามารถเชี่ยวชาญ
ไดทุ ก ด าน โดยที่ร ะบบสมัย ใหม ที่ว านี้ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นอย า งยิ่ ง และมีโ อกาสที่
จะตองแลกกันกับความเจ็บปวดในเชิงการเมืองและสังคม51
50

Sharon Behn, ‘Terrorist Growth Overtakes U.S. Efforts: Pentagon Deputy Warns of Decades-long
War’, in The Washington Times, March 2, 2006, p.13. Behn cites Brigadier-General Robert L. Caslen,
the Pentagon’s deputy director for the war on terrorism, who stated that “It is not a global insurgency.”
51
Stephen Biddle, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, Princeton
University Press, Princeton, 2004, p.3.
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กองทัพบกออสเตรเลีย เปนเพียงหนึ่งใน 2-3 กองทัพในโลกนี้ ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ระบบดังกลาวขางตน และความเชี่ยวชาญดังกลาวก็ไดสรางความมั่นใจในศักยภาพของ
ตน แตอีกดานหนึ่ง ความเชี่ยวชาญของการทหารอาชีพ (โดยมีขีดความสามารถสูงใน
ดานเทคโนโลยีและความแมนยําของอํานาจการยิง) ที่มีอยูในหนวยทหารตางๆของ
ออสเตรเลีย เชน กองทัพออสเตรเลียไดพัฒนาและใชวิธีการตอบโตที่พลิกแพลง เมื่อตอง
เผชิญกับฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐตางๆ แนนอน ขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐเปนปฏิบัติการตอบโตตามธรรมชาติของมนุษย ตอการรบที่พลิกแพลงไร
แบบแผน แตก็ยังโตแยงไดวา แนวทางสูรบแบบใชไหวพริบปฏิภาณ ที่จําเปนสําหรับ
ปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลาอํานาจรัฐ เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
ทหารออสเตรเลี ย เป น ทุ น เดิ ม อยู แ ล ว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในระดั บ ยุ ท ธวิ ธี เพราะว า
ประสบการณสงครามเย็นในสนามรบตางๆ เชน มาลายา บอรเนียวและเวียดนาม แตใน
ระยะหลังนี้ ก็ทําอะไรนอยมากที่จะชวยยืนยันในศักยภาพเชนนี้ เชน การผลักดันใหคน
ตระหนักและยอมรับ โดยที่สวนหนึ่ง ก็เนื่องจากออสเตรเลียคอนขางประสบความสําเร็จ
ในเชิงปฏิบัติการ (ซึ่งยอมรับกันวา สวนใหญคอนขางขัดเจนอยูแลว) ในระยะหลายปที่
ผานมา

การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ สวนที่คลายคลึงกับปฏิบัติการ
สนับสนุนสันติภาพของออสเตรเลีย
หลังจากที่เกิดการฟนกระแสปฏิบัติการรักษาสันติภาพขึ้นมาใหมในชวงหลังยุคสงคราม
เย็น กองกําลังทหารออสเตรเลียก็ตอบสนองกระแสนี้ไดอยางนาชื่นชมยกยองในระดับ
ยุทธวิธี นํามาซึ่งชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมสําหรับคุณูปการตางๆในประเทศนามิเบีย กัมพูชา
โซมาเลีย และรูวันดา เปนตน สวนสมรภูมิที่อยูใกลบานกวานั้น ไดแกใน บูแกนวิลล
ติมอรตะวันออก และหมูเกาะโซโบมอนโดยที่แนวทางปฏิบัติของกองกําลังออสเตรเลีย
ที่แสดงใหปรากฏวา รูจักอกทนอดกลั้นเปนแนวทางที่ไดรับการ ยอมรับและครอบคลุม
รอบดาน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่แบกรับ ชวยทําใหทั้งฝายกองกําลังติดอาวุธ หนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและองคกรอาสาสมัครเอกชน สามารถทํางาน
ประสานความรวมมือกันไดอยางกลมกลืน ตัวอยางที่โดดเดน ไดแก การใหความรวมมือ
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ของกองทัพออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายใตการนําของทาน นายพันโท จอหน ฟรี
เวน (Lt. Col. John Frewen) ที่สามารถประสานความรวมมือในเชิงปฏิบัติการกับ
หนวยงานอื่นๆของรัฐบาล ในการกอตั้งและใชหนวยภารกิจใหความชวยเหลือระดับ
ภูมิภาคในหมูเกาะโซโลมอน (The Regional Assistance Mission to the Solomon
Islands – RAMSI) ความสําเร็จอื่นๆในระยะหลังนี้และหนวยภารกิจอื่นๆ ที่ทําหนาที่
อยูใกลกวาในเชิงภูมิศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อยางนอยที่สุดในสวนหนึ่ง ก็เพราะได
การนําที่ทรงประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณของทหาร ออสเตรเลียนั่นเอง
เมื่อสะทอนถึงประสบการณของทานและความสอดคลองกับการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ฟรีเวนใหทัศนะในประเด็นปญหา ของความยุติธรรมและ
ความสําคัญของตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งขอสังเกตวา เชน บทบาทที่ชี้ขาดของ
ตํารวจมาลายัน (The Malayan Police) และกองกําลังตํารวจหลวงแหงอัลสเตอร ที่ ไอ
แลนดเหนือ (The Royal Ulster Constabulary) ในปฏิบัติการของฝายอังกฤษในการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธ โคนลมอํานาจรัฐ โดยกลาววา ‘แนวทางของฝายออสเตรเลีย
เรา สําหรับตอสูตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ตองยึด เอ.เอฟ.พี.(สารวัตร
ทหารของออสเตรเลีย) เปนจุดเชื่อมอันสําคัญกับกองกําลังตํารวจทองถิ่น’ ซึ่งสะทอนถึง
ประสบการณในเชิงบวกของทานในหมูเกาะโซโลมอน อีกทั้งยังสอดคลองกับการใช
กองกํ า ลั ง ทหารในปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร า งเสถี ย รภาพ โดยทั่ ว ๆ ไป ท า นยั ง ยื น ยั น ว า
‘เนื่องจากสภาพการณของเราและขนาดของกองกําลังของเรา เราตองใชกองกําลังตํารวจ
ที่ระดมได มีขีดความสามารถหลายดานและมีเอกลักษณของตนเอง ซึ่งกองกําลังตํารวจ
ของประเทศอื่นๆ ไมอาจเอาเปนแบบอยางได’52
อยางไรก็ตาม ในบทอางอิงเฉพาะถึงการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลาอํานาจรัฐ
ฟรีเวนย้ําวา ทางกองทัพบกจําเปนตองยอมรับอยางชัดเจนถึงความสําคัญของตํารวจ เมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ
โลกาภิวัฒน ‘ไมมีใครตองการใหมีทหารปฏิบัติการอยูตลอดไป ตามถนนในทองถิ่นของ
ตน’ นอกจากนี้ ทานยังยืนยันอีกดวยวา กรณีสวนใหญแลว การตอตานขบวนการติด
52

ในจดหมายของผูเขียนที่ติดตอกับ John Frewen, 19 April 2006
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อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ใชกําลังทหารทําหนาที่เปนตํารวจ (อยางนอยก็จนกวาจะมีการ
กํ า ลั ง ตํ า รวจปรกติ เ ข า ไปทํ า หน า ที่ แ ละมี ก ารใช ห ลั ก นิ ติ ธ รรม) โดยที่ ก ารต อ ต า น
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่ประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีกองกําลังทหาร
เข าไปเสริมเมื่อกําลังตํารวจที่แมจะมี ประสิ ทธิ ภาพ แตตองกระจายกํ าลั งจนเบาบาง
เกิ น ไป ดั ง นั้ น แก น ของข อ โต แ ย ง ของท า นฟรี เ วนก็ คื อ กองกํ า ลั ง ตํ า รวจที่ ท รง
ประสิทธิภาพมีความสําคัญมากกวากองกําลังทหาร ในยุทธศาสตรตอตานกองกําลังติด
อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ หากจะเป น ยุ ท ธศาตร ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ‘สมมุ ติ ว า มี
ประสิทธิภาพจริง ตํารวจก็เหมาะสมที่สุดที่จะทําหนาที่ในชุมชนพลเรือน โดยที่ตํารวจ
เปนผูรักษากฎหมายและระเบียบของบานเมือง และตํารวจเหมาะสมที่สุดที่จะเอื้อใหเกิด
ความยุติธรรมโดยผานกระบวนการยุติธรรม และการขึ้นสูระบบศาลสถิตยุติธรรม การ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐนั้น ตํารวจก็ตองพรอมที่แบกรับภาระหนาที่
ของทหารดวย’53 ซึ่งขอโตแยงที่หนักแนนถึงบทบาทอันโดดเดนของตํารวจในการ
ตอตานขบวนการติด อาวุธโคนลมอํานาจรัฐยังเปนบทเรียนที่ยังมิไดสะทอนอยางชัดเจน
ในการพัฒนาหลักนิยมของออสเตรเลีย แมวา โดยทั่วๆไปแลว ก็เกิดขึ้นแลวในเชิงปฏิบัติ
แนนอน ตํารวจมีสวนเกี่ยวของในการที่ออสเตรเลียสงกําลังไปปฏิบัติการใน ติมอร
ตะวันออกเมื่อเดือน กันยายน ค.ศ.1999 แมวากองกําลังตํารวจดังกลาวจะไมมีบทบาท
โดดเดนนักในชวงแรกๆของ การปฏิบัติการก็ตาม ถึงกระนั้นภารกิจในติมอรตะวันออก
ก็ใหแสดงแบบอยางที่โดดเดน ของแนวทางของ‘นักกลยุทธ’ ที่รูจักใชไวพริบปฏิภาณ
ตั ว อย า งเช น ดั ง ที่ เ คยสํ า แดงให ป รากฏมาแล ว เมื่ อ ท า น พลตรี ป เ ตอร กอสกรอฟ
(Maj. Gen. Peter Gosgrove) ใชยุทธศาสตรที่เรียกกวา ‘หารอยเปอนน้ํามัน’ (Oil Spot)
หรือการหาจุดออนของฝายตรงขามใหเปนประโยชน ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวนี้ ใชการ
ขยายเขตควบคุม พรอมกับขยายผลออกไปจากเขตที่เปนฐานปฏิบัติการที่มั่นคง โดยมุง
บีบพื้นที่ปฏิบัติการของฝายตรงขามและทําลายขีดความสามารถของกลุมติดอาวุธ หรือ
ทหารบานกลุมตางๆใหเหลือพื้นที่นอยลง’54 ในขณะที่การปฏิบัติการดังกลาวใน ติมอร
53

Ibid.
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ตัวอยางเชน กองกําลังที่ใชในตอนตนเดือนตุลาคม ค.ศ.1999 และสงไปที่เมือง Balibo ทางชายฝงทะเลตอนเหนือของ ติมอร
ตะวันออกและเมือง Suai ทางผั่งทะเลตอนใต เปนจุดที่กําหนดไวแตตน เพราะเปนเสนทางสงกําบังบํารุงอันสําคัญของฝายที่ติดอาวุธกลุม
ตางๆ
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ตะวันออก เมื่อเดือนกันยายนและตุลาคม ค.ศ.1999 เปนสวนหนึ่งของปฏิบัติการตอบโต
แบบที่ ใ ช กํา ลังจํ ากัด โดยที่ ยุท ธศาสตร นี้ ยึ ด หลัก นิ ย มตามประเพณี ที่ เ คยใช ต อบโต
ขบวนการติดอาวุ ธ โคนลม อํ านาจรั ฐ นอกจากนี้ แล ว การใช ยุ ทธศาสตร ดั งกล าว ยั ง
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจน ถึงความสัมพันธระหวางปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพ กับ
ปฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ในระบบคิ ด ของทหาร
ออสเตรเลี ย อย า งไรก็ ต าม ในยุ ค หลั ง ๆนี้ ก็ มี ก ารอภิ ป รายกั น ถึ ง ความสอดคล อ ง
เหมาะสมของการ ‘หารอยเปอนน้ํามัน’ (Oil Spot) หรือการหาจุดออนของฝายตรงขาม
ใหเปนประโยชน สําหรับตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในทุกวันนี้55 อัน
เปนความจริงที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองพิจารณาโดยละเอียดถึงหลักการพื้นฐาน
ตางๆของการตอสูปราบปรามขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ถึ ง กระนั้ น ความสํ า เร็ จ ของปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ ในลั ก ษณะดั ง กล า ว ในขณะที่ ติ ม อร
ตะวันออก มีสวนทําใหเห็นความจริงที่วา เปนความสําเร็จที่ไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
ประสบการณในการปราบปรามตอบโต ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในอดีตเมื่อ
ชั่วคนที่แลว ซึ่งเปนรากเหงาของวัฒนธรรมทหารของกองทัพออสเตรเลีย ที่ยังคงเปน
เงื่อนไขขั้นตนสําหรับการบริหารจัดการกับภารกิจรักษาสันติภาพ หรือ การสนับสนุน
ใหเกิดสันติภาพ โดยมีระบบคิดแบบนักกลยุทธมุงมั่น โดยที่ระบบคิดแบบนักกลยุทธนี้
ไดฝงลึกในสิ่งที่เรียกกันวา ‘แนวทางที่ยึดผลกระทบตอประเทศเปนฐาน’ ซึ่งไดดึงสาระ
จากบทความวิชาการของอเมริกันที่วาดวย ‘ปฏิบัติการที่ยึดผลกระทบเปนฐาน’56 ถือวา
โชคดีที่กองทัพออสเตรเลียไดพัฒนาแนวทางนี้ ในเมื่อระบบคิดในเชิงยุทธศาสตรของ
ชาวออสเตรเลีย ในระหวางนั้น ไมคอยใสใจกับความสอดคลองกับการตอสูตอบโต
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่จริงแลว ปฏิบัติการที่นําโดยทหารออสเตรเลียใน
ติมอรตะวันออกนั้น ยังขาดรายละเอียดที่ซับซอน หากเปรียบเทียบกับขอบขายของ
ปญหาที่เราเผชิญอยูใน ‘สงครามที่ยืดเยื้อ’ระดับโลกาภิวัฒนในทุกวันนี้ ที่ทํากับพวก
55

ดู กรณีตวั อยาง Ralph Peters, ‘No Silver Bullets: Fighting the Insurgency in Iraq’, in Armed Forces

Journal, January 2006, pp.36-9; and Frederick W. Kagan, ‘Iraq is not Vietnam’ in Policy Review, Dec
2005/Jan 2006, no. 134, p.13.
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สําหรับการพิจารณาโดยละเอียดและการสําราจตรวจสอบความหมายและความสอดคลองของยุทธศาสตรที่ยดึ ผลกระทบเปนหลัก ดู

Security Challenges, (Special Issue, ‘Effects-Based Strategy’), Kokoda Foundation, vol.2, no.1, April
2006.
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นิยมสงครามศาสนา หรือ จีฮัด ที่มุงมั่นอุทิศแมชีวิติใหกับการตอสูแบบขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ แบบไรพรมแดน ซึ่งสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานดังกลาวนี้
ประกอบดวยการจับอาวุธลุกฮือตอตานอํานาจรัฐที่มีลักษณะทั้งที่เปนคูขนานกันและ
แบบแยกส ว นแต ก็ เ ชื่ อ มโยงมี ส ายสั ม พั น ธ กั น แบบที่ ไ ม เ คยปรากฏมาก อ นใน
ประวัติศาสตร เปนการตอสูที่ทาทายฝายทหารสหรัฐและบรรดาทหารชาติอื่นๆที่เปน
สัมพันธมิตรกัน ทําใหฝายเราตองทบทวนบทเรียนและเรียนรูกันใหมจากบทเรียนใน
อดีต พรอมกับตองปรับตัวปรับความคิดใหทันกับสถานการณใหมๆ ที่พัฒนาอยางไม
หยุดนิ่ง

หลักนิยมของกองทัพบกออสเตรเลียเรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ
ประสบการณในยุคตนๆของออสเตรเลีย ที่วาดวยปฏิบัติการในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
นั้น ก็ยังคงใชไดอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐตางๆที่
กําลังขยายตัวอยูในแถบ‘ทิศเหนือใกล’กับออสเตรเลีย ที่ควรจะมีผลทําใหฝายทหาร
ของออสเตรเลี ย ต อ งร ว มมื อ กั น โต ต อบกระแสดั งกล าว แต อ ย า งไรก็ ต าม การที่ ฝ า ย
ออสเตรเลียขาดแนวคิดที่แจมชัดและขาดการพัฒนาหลักนิยมในเรื่องของการตอบโต
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ เปนขอที่นาวิตกกังวลอยางยิ่ง แมวากระแสของ
ขบวนการติดอาวุธตางๆเพิ่งจะแพรขยายตัวในชวงไมกี่ปมานี้เองก็ตาม ซึ่งขอวิตกกังวล
ที่วานี้ มีนัยที่สําคัญอยางยิ่ง สําหรับการเฝาติดตามสังเกตการณของนักวิชาการทหารของ
สหรัฐฯที่วา ‘หลักนิยม (Doctrine) เปนวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพ สําหรับการติดตาม
พัฒนาการของการเรียนรูภายในองคกรตางๆของทหาร โดยที่การเปลี่ยนแปลงตางๆใน
เรื่องของหลักนิยมหรือ ระบบคิด เปนหลักฐานของเงื่อนไขเบื้องตนของการเรียนรูของ
ทหาร’ 57 ดังนั้น หลักนิยมสําหรับการตอบโตปราบปรามของกองทัพบกออสเตรเลีย
ตอขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐตางๆ จึงควรคาตอการพิจารณาอยางยิ่ง

55

ดู กรณีตวั อยาง Ralph Peters, ‘No Silver Bullets: Fighting the Insurgency in Iraq’, in Armed Forces

Journal, January 2006, pp.36-9; and Frederick W. Kagan, ‘Iraq is not Vietnam’ in Policy Review, Dec
2005/Jan 2006, no. 134, p.13.
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เอกสารคูมือเลมลาสุดของกองทัพบกออสเตรเลียที่วา ดวย การตอบโตขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ หลักนิยมวาดวยการทําสงครามภาคพื้นดิน ชื่อ ปฏิบัติการ
ตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (Counterinsurgency Operations –LWD 38-4) ตี พิ ม พ เ มื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ค.ศ.1999 ซึ่ ง เป น ‘หลั ก นิ ย มที่ ยั ง อยู ใ นระหว า งพั ฒ นา’
58
(Developing Doctrine)
โดยที่เอกสารฉบับนี้ (LWD 3-8-4) เขียนโดยอาศัย
ประสบการณที่สั่งสมจากการตอสูในเวียดนาม มาลายาและบอรเนียว รวมทั้งปฏิบัติการ
สนับสนุนสันติภาพในระยะหลังกวานั้น ในโซมาเลีย และ รูวันดา และหลักนิยมของ
อังกฤษที่ตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ.1995 (ดังที่กลาวถึงตอจากนี้) ผลก็คือ คูมือ LWD 38-4 โดยรวมแลว เปนการรวบรวมเนื้อหาสาระจากหนังสือคูมือฉบับป ค.ศ.1995 ของ
อังกฤษและของออสเตรเลียฉบับที่เคยตีพิมพแลวเมื่อ ค.ศ.1980 59 โดยที่ฉบับปค.ศ.1980
เปนบทสังเคราะหของแนวทางความคิดที่สะทอน จากยุคหลังสงครามเวียดนาม ที่วา
ดวย การตอบโตหรือตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในบริบทของการ
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต แตก็ยังเพียง 102 หนาพรอมกับภาคผนวกอีก 43 หนา ความ
จริงแล ว เอกสารฉบับค.ศ.1980 มีเนื้อหาที่แทบจะไมแตกตางกั นเลย กั บสาระที่ เคย
ตีพิมพมากอน คือ เอกสารที่ชื่อวา The Division in Battle Pamphlet No. 11: Counter
Revolutionary Warfare (1965) ที่เขียนโดยคณะผูเขียน ที่มีนักปฏิบัติที่มีประสบการณ
ในยุคนั้น60 เอกสารคูมือฉบับนี้ กลับไดรับอิทธิพลอยางมากจากประสบการณของทั้ง
อังกฤษและออสเตรเลียในมาลายาและบอรเนียว และที่เจาะจงยิ่งกวานั้นก็คือ คูมือของ
อังกฤษที่ใชกันแพรหลายมากที่ใชในชวงภาวะฉุกเฉินในมาลายะ ที่รูจักเรียกขานกันโดย
ยอวา เอกสาร ‘ATOM’ (The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya)61

58

Australian Army, Land Warfare Doctrine (LWD 3-8-4) Counterinsurgency Operations (Developing
Doctrine), Combined Arms Training and Development Centre, 1 October 1999. ‘Developing Doctrine’
referred to draft doctrine issued on an interim basis for limited application and future refinement.
59
Department of Defence, Manual of Land Warfare, Part One, Volume 3, Pamphlet No.1 (MLW 1-31), Counter-Insurgency Operations, 1980.
60
Army Headquarters, The Division in Battle, Pamphlet No.11 Counter Revolutionary Warfare, 1
March 1966.
61
The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya was published in 1952, 1954 and again in 1958
and contained the accumulated knowledge of those involved in the Malayan Emergency.
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การขาดรายละเอี ย ดในเอกสารของออสเตรเลี ย เป น เรื่ อ งที่ น า แปลก เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของปฏิ บั ติ ก ารตอบโต ข บวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ จาก
ประสบการณของทหารออสเตรเลียในเขตตะวันตกเฉียงใตของแปซิฟก ในชวงที่มีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินในมาลายาและจากการสรุปบทเรียนอันอุดมของกองกําลังทหาร
อังกฤษในพมา ที่อยูภายใตการนําของ ทานจอมพล เซอร วิลเลียม สลิม (Field Marshal
Sir William Slim) 62 แตในทางกลับกัน การที่ขาดรายละเอียดดังกลาว ในบางลักษณะ ก็
เปนที่เขาใจได ในเมื่อออสเตรเลียในขณะนั้น ยังมิไดมีบทบาทนําในปฏิบัติการตอตาน
หรือปราบปรามขบวนการติดอาวุธโคนลม อํานาจรัฐ อีกทั้งในชวงนั้นก็ยังไมไดใ ช
ประโยชนจากการบทเรียนและทรัพยากรทั้ง หลาย ของกองกําลังตางๆของสัมพันธมิตร
ในทางสลับกัน มีเนื้อหาจํานวนไมนอยที่เขียนไวในหนังสือคูมือของสหรัฐฯเรื่องการ
ตอตานขบวน การติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ทราบกัน อยูแลวใน
กองทัพบกออสเตรเลีย เพราะวามันสืบทอดกันมา ในการดําเนินการของกองทัพบก
ออสเตรเลีย ตัวอยางเชน กองทัพบกสหรัฐฯมีหนวยรบพิเศษสําหรับการปฏิบัติการที่
เขมขนต่ํา โดยที่กองทัพบกออสเตรเลียกลับมีหนวยพิเศษสําหรับปฏิบัติการที่มีความ
เขมขนสูง ในขณะที่กรณีขัดแยงที่มีความเขมขนต่ํา เปนภาวะที่ตองเผชิญอยูเปนปรกติ
สําหรับออสเตรเลีย แมกระทั่งภายใตการปฏิบัติเชิงยุทธศาตรเพื่อ ‘ปองกันประเทศ
ออสเตรเลีย’ ทางกองทัพบกออสเตรเลียไดวางแผนการรบกับศัตรูภายใตสภาพการณ
แวดลอมที่มี ความเขมขนต่ําความจริงก็นาจะชี้แนะวาการตอสูกับขบวน การติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐมีอยูแลวในแนวทางทําสงครามโดยรวมของกองทัพบก ออสเตรเลีย 63
กระนั้นก็ตาม เอกสารที่ตีพิมพลาสุด คือ LWD 3-8-4 ไดกําหนดกรอบการ ดําเนินการที่
เปนประโยชน สําหรับการใชหลักนิยมของออสเตรเลียในทุกวันนี้ เพื่อตอตานขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ แมวานาจะไดประโยชนจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะกัน
อยางจริงจังและนาจะ พัฒนาคลี่คลายตอยอดความคิดตอไปอีก เอกสารดังกลาวนี้ ซึ่ง

62

คุณูปการอันสําคัญยิ่งตอการมองบทบาทของตนเองของออสเตรเลีย วานาจะมีบทบาทเชนใดบาง ก็คือเอกสารที่เขียนโดยทาน จอมพล
เซอรื วิลเลียม สลิม ชื่อ Defeat into Victor: Battling Japan in Burma and India, 1942-1945, London, 1956,
ตีพิมพในขณะที่ทานดํารงตําแหนงเปน ขาหลวงใหญของออสเตรเลีย
63

การปรึกษาหารือของผูเขียน กับเดวิด คิลคูลเลน 9 April 2006
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โดยทั่วไปจะสะทอนหลักนิยมของอังกฤษ ไดบงชี้หลักการสําคัญ 6 ประการเพื่อการ
ตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ดังตอไปนี้:
• งานการเมืองตองมากอน (ดําเนินการทางการเมือง โดยหนุนชวยดวยนโยบายทาง
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ดี)
• การประสานความรวมมือ (ในระดับสูงสุด)
• ขาวกรอง (มีความรอบรูในระดับทองถิ่นและมีองคกรขาวกรองที่ดี)
• แยกฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ออกจากการสนับสนุน (เพื่อมิใหไดรับ
ขอมูลขาวสาร การสงกําลังบํารุง การหาสมาชิก ฐานที่มั่นที่มั่นคงและการสนับสนุน
จากประชาชน)
• ทําใหฝายติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มิอาจเปนฝายรุก (กวาดลางทําลาย เปาหมายที่
เลือกไวเทานั้น หรือ ทําลายความนาเชื่อถือ ของฝายขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ)
• กําหนดแผนระยะยาว (เพื่อขจัดตนเหตุ ของความแตกแยกทั้งทางเศรษฐกิจ หรือ
วัฒนธรรมและสังคม)
ทั้ ง นี้ ภาพรวมของสถานการณ ไ ด เ น น ให ค วามจริ ง ที่ ว า หลั ก นิ ย มที่ ต กทอดมาถึ ง
กองทัพบกออสเตรเลีย ในทุก วั นนี้ ไดผานการทดสอบแล วและทดสอบอี ก วา ใชได
ในชวงหลายปที่ผานมา ดังนั้น จึงคงเปนเรื่องโงเขลา หากจะสรุปวา ทุกสิ่งทุกอยางได
เปลี่ยนแปลงไปแลวและหลักนิยมจะตองพัฒนาใหม ถึงอยางไร ประวัติของกองทัพบก
ออสเตรเลี ย ในเรื่ อ งของการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางความคิ ด มี อ ยู ค อ นข า งน อ ย หาก
ประสบการณจากโครงการ ‘Pentropic’ กับ ‘Army 21’ (ในตอนตนคริสตทศวรรษที่
1960 และชวงกลางคริสตทศวรรษที่ 1990 ตามลําดับ) ที่เกิดกระแสความคิดแบบรนราน
ระส่ําระสายและการแกวงไหวในเชิงหลักนิยม พอจะเปนตัวชี้วัดได ถึงกระนั้นก็ตาม
ระดับและขนาดของความสลับซับซอน และขอบขายของขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํ า นาจรั ฐ ก็ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งปรึ ก ษาหารื อ กั น และช ว ยกั น สะท อ น
ความเห็นกันอยางกวางไกล
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นอกเหนือจากเอกสารคูมือ LWD 3-8-4 ก็ยังมีการเนนย้ําที่นอยกวา ในการเขียนบทความ
หรือในตําราเชิงแนวทางความคิดของกองทัพบก ทั้งนี้ ใน The Fundamentals of Land
Warfare (1993) ซึ่งเปนผลงานวิชาการเชิงหลักนิยม ที่คือวาเปนหลักคิดของกองทัพบก
ออสเตรเลียเรื่อง การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดพูดถึงในยอหนา
ยอยๆเพียง 5 บรรทัดวา ‘ลักษณะเพิ่มเติมของกรณีขัดแยง’65 ในป ค.ศ.1998 ตําราชื่อ
The Fundamentals of Land Warfare ก็นํากลับมาใชอีก ในขณะที่สถานการณ กําลัง
เลวรายลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ไมไดระบุถึง การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ ไมมีแมก ระทั่งรายการที่จัดเป น ประเภทย อ ยๆของการทํ าสงคราม ไมวาจะเป น
ปฏิบัติการเชิงความมั่นคง หรือ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ66 โดยที่สถานการณได
ปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น เล็ ก น อ ยดั ง ที่ ป รากฏในฉบั บ ที่ ตี พิ ม พ เ มื่ อ ป ค.ศ.2002 ซึ่ ง ระบุ ถึ ง
ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ต า งๆ ในการทบทวนเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร ข อง
ยุทธศาสตรของการทหารออสเตรเลีย67 ในทํานองที่คลายคลึงกัน หลักนิยมทางความคิด
ที่สุดยอดของกองกําลังปองกันประเทศของออสเตรเลีย (ADF) ที่เรียกวา Force 2020 ก็
มิ ไ ด ก ล า วถึ ง ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ใน’ความหลากหลายของการ
ปฏิบัติการ’ ในแผนผังงาน68 หนังสือระเบียบขั้นตอนทําสงครามทางบกวาดวย ยุทธวิธี
ปฏิบัติการในเมืองใหญ ที่เพิ่งจะตีพิมพเผยแพรในระยะหลังนี้ ในสวนที่กลาวถึงเทคนิค
และขั้ น ตอนปฏิ บัติ ตา งๆก็ ล ะเว น ไม ก ล า วถึง การตอบโต ข บวนการติ ด อาวุธ โค น ล ม
อํานาจรัฐ69 โดยที่การพิจารณาทบทวนโดยรวม ไดชี้ใหเห็นวา เรื่องการตอตานหรือตอบ
โตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ซึ่งในระยะหลังๆนี้ มิไดรับความสําคัญหรือไม
โดดเดนในแนวทางหรือวิธีคิดของกระทรวงกลาโหมและ ภายในกองทัพบกออสเตรเลีย
65

Department of Defence, The Fundamentals of Land Warfare, 1993. The citation reads as follows:
“The term counterinsurgency is used to describe operations against a dissident faction that has the
support or acquiescence of a substantial part of the population. This faction may have instigated the
commission of widespread acts of civil disobedience, sabotage and terrorism, together with guerilla
warfare to overthrow the government. The distinction between counterinsurgency and aid to the civil
power is frequently blurred.”
66
Department of Defence, Combined Arms Training and Development center (CATDC), The
Fundamentals of Land Warfare, 1998, p. B-3.
67
Department of Defence, Land Warfare Development Centre (LWDC), The Fundamentals of Land
Warfare, 2002, p.110.
68
Department of Defence, Force 2020, Canberra, 2002, p.9.
69
Australian Army, Land Warfare Development Centre, Urban Operations Tactics, Techniques and
Procedures, Land Warfare Procedures – General (LWP-G 3-9-6), Developing Doctrine, 2005.
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เทาที่ผานมา การตอตานหรือตอบโต ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ยังเปนเพียง
เนื้อหาสาระสวน ที่เล็กนอยของการเนนความสําคัญทางแนวทางความคิดและหลักนิยม
ของกองทัพบกออสเตรเลีย สิ่งที่ตามมาก็คือ ตองเรงพิจารณาวา การตอบโตหรือตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จะสอดคลองกับพัฒนาแนวทางความคิดในปจจุบัน
ของกองทัพบกไดดวยวิธีใด

แนวคิ ด เรื่ อ งการทํ า สงครามที่ ซั บ ซ อ น ของกองทั พ บกออสเตรเลี ย กั บ การ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ในระยะหลั ง ยิ่ ง กว า นั้ น ผู บั ญ ชาการกองทั พ บกออสเตรเลี ย นายพลโท ป เ ตอร เลฮิ
(Lietenant-General Peter Leahy) ก็เคยโตแยงวา การปรับปรุงสมรรถภาพ ใหเขมแข็ง
ขึ้นและการดําเนินการอยางเปนเครือขายของกองทัพบก ซึ่งเปนโครงการริเริ่มที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐบาลในชวงปลายป ค.ศ.2005 ‘จะอนุญาตใหกองทัพบกใชกําลังติด
อาวุธ แบบทีมเล็กๆที่คลองตัว โดยจะเคลื่อนกําลังตามหลังรถหุมเกราะและสามารถ
เขาถึงการหนุนชวยจากหนวยใหญที่มีทั้งอํานาจยิงประสานกัน ทั้งทางตรงและทางออม
‘ถึงที่สุดแลว ทหารแตละคนจะเปนหนวยหนึ่งของเครือขายที่แนนหนา ที่ประกอบดวย
ทั้งระบบจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของฝายตรงขามและหนวยแมนปน’70 ซึ่งโครงการ
ริเริ่มนี้สะทอนถึงพัฒนาการในมิติตางๆของการทําสงคราม ที่มีลักษณะที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ในประเทศอิรั ค และ อาฟกานิ ส ถาน แต เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การใช
แนวคิ ด นี้ กั บ สถานการณตา งๆที่มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได ต ามแถบชายฝงของออสเตรเลี ย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานนายพล ลีฮี ก็ใหความเห็นวา กองกําลังรบในรูปแบบของเรา
อาจจะตองเผชิญกับกองกําลังทหาร บานที่มีลักษณะจัดตั้งที่ไมแนชัดหรือ บรรดา
ผูกอการรายกลุมตางๆ ซึ่งจะแทรกซึมอยูตามแหลงที่มีประชากรอยูกันและมีโครงสราง
พื้นฐานที่ละเอียดออน ไหวมากในเชิงวัฒนธรรม โดยที่พวกเขาจะพยายามยั่วยุฝายเรา
ใหใชอํานาจการยิงทําลายชีวิตของฝายเรา ที่เหนือกวามาก อยางไมจําแนกเปาหมายอยาง
ชัดเจน ทําใหเกิดการผิดพลาด มีผลทําใหพลเรือนบาดเจ็บลมตาย หรือ ทําลายสถานที่
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สําคัญทางศาสนาหรือแหลงวัฒนธรรมอันสําคัญ นี่คือการทําสงครามที่พลิกแพลงแบบ
คลาสซิค71
นอกจากสงครามที่พลิกแพลงนอกรูปแบบที่ทานกลาวถึงขางตน ยังมีลักษณะสําคัญๆ
หลายขอของการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ รวมอยูดวย ในการนิยาม
สภาพเงื่อนไขแวดลอมของกรณีขัดแยง ดังที่ใหเคาโครงไวโดยผูบัญชาการกองทัพบก
ขา งต น การทํ า สงครามที่ ซั บ ซ อ นของกองทั พ บกออสเตรเลีย ตามเอกสารแนวทาง
ความคิดนี้ ไดระบุถึงสภาพเงื่อนไขแวดลอมที่ซับซอนมาก ซึ่งรวมทั้งเงื่อนไขของฝาย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ นอกเหนือจากฝายตรงขามและกลุมหรือฝายอื่นๆ
อีก72 แตเอกสารแนวทางความคิดดังกลาวนี้ โดยตัวเอกสารเอง ก็มิไดระบุรายละเอียดใน
การตอสู กับขบวนการติ ดอาวุธโคน ลม อํานาจรัฐ แตเอกสารชิ้นเดียวกัน นี้ กลับระบุ
แนวทางความคิดในเชิงปฏิบัติการของกองทัพบก ที่เรียกวา ปฏิบัติการทางทหารใน
สภาพเงื่อนไขแวดลอมที่เปนชายฝงทะเล (Military Operations in the Littoral
Environment – MOLE) ปฏิบัติดานความมั่นคง เชิงปองกันดินแดนออสเตรเลีย
(Protective Security Operations on Australia Territory – PSAT) และคุณูปการตอ
ปฏิบัติการของพันธมิตรในขอบขายทั่วโลก (Contributions to Coalition Operations
73
Worldwide – CCOW) นอกจากนี้แลว เอกสารฉบับเดียวกันนี้ ยังใหรายละเอียดอีกดวย
ถึง แนวความคิดที่ใชปฏิบัติของกองทัพบกวา ‘ปฏิบัติการควบคุม’ ‘ปฏิบัติการพิเศษ’
‘การทําสงครามแบบเชี่ยมโยงเปนเครือขาย’ ‘ปฏิบัติการที่เนนการสงกําลังบํารุง’ และ
‘ปฏิบัติการที่ยึดประสิทธิผลเปนหลัก’ โดยตองเนนย้ําอีกครั้งวา หัวใจของปฏิบัติการ
ประเภทนี้ จะไม ใ ช ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช รู ป แบบหนึ่ ง ใดแบบตายตั ว ความจริ ง แล ว บท
วิ เ คราะห ล า สุ ด ของฝ า ยทหารสหรั ฐ ฯในอิ รั ค มองว า มี ค วามทั บ ซ อ นกั น ระหว า ง
ปฏิบัติการตอบโตปราบปรามลัทธิกอการราย ปฏิบัติการตอตาน ขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ และการปฏิบัติภารกิจที่เสริมสันติภาพ แทนที่จะมองวา ภารกิจเหลานี้เปน
เพียงภารกิจ ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐเทานั้นเปนดานหลัก
71
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Ibid.
Department of Defence, Complex Warfighting, Canberra, 2005.
Ibid., paras 82 and 87.
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ถึงกระนั้นก็ตาม การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มิไดมีลักษณะโดยตรง
ในการปฏิบัติภารกิจและแนวความคิดเชิงปฏิบัติการของ ออสเตรเลีย74
แตก็ยังมี
ความคิดตรงกันที่กําลังเปนกระแสที่อุบัติขึ้นใหม ที่บงชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของฝายที่
ตอตานกระบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐวา จะตองมีน้ําหนักชัดเจนยิ่งขึ้นอีกในวิธี
คิดเชิงแนวทางของฝายออสเตรเลียและใน การพัฒนาหลักนิยม โดยที่ปรากฏชัดเจนอยู
แลว จากการที่ยอมผนวกเนื้อหาสาระไวในเอกสารคูมือฉบับ LWD 3-8-4 ซึ่งการตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ยังรวมอยูในระบบของหลักนิยมสําหรับการทํา
สงครามทางบก แมวา ‘หลักนิยมที่กําลังพัฒนาคลี่คลาย’ นี้ไดคิดกันมานานถึง 7 ปแลว
ท า นผู บั ญ ชาการกองทั พ บก ซึ่ ง ยอมรั บ ถึ ง กระแสความคิ ด ใหม นี้ ก็ ไ ด ข อให ทํ า การ
วิเคราะหใหละเอียดรอบดานตอไปอีก วาดวย บทเรียนที่สรุปจากการตอตานขบวนการ
ติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การสรุ ป จากแง คิ ด มุ ม มองของ
ประวัติศาสตร75 การเรียกรองตองการของทานผูบัญชาการกองทัพบกเองก็เปนการบง
ชี้ใหเห็นถึงความ จําเปนที่จะตองมีการศึกษาทบทวนหลักนิยมของออสเตรเลียที่เคย
พิสูจนมาแลวในอดีต แตในปจจุบันนี้ดูเหมือนกวาจะถูกละเลยหรือมองขามไปมาก ที่
จริงแลว เมื่อคํานึงถึงขีดความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญในหลายดาน ที่จําเปนตองมี
สําหรับปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐไดอยางมี ประสิทธิภาพ
การที่จะศึกษาอยางกวางขวางและลึกซึ้งกวาวงการทหารดวยกัน นาจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพิจารณาทบทวน โดยที่หนวยงานอื่นๆนอกกองทัพเอง ซึ่งรวมทั้งองคกร
ทั้ ง หลายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง กระทรวงทบวงกรมอื่ น ๆและ
หนวยงานตางๆของรัฐบาลอีกดวย
ในการศึกษาทบทวนหลักนิยมที่วาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ฝายออสเตรเลียเองนาจะไดประโยชนจากการศึกษาบทเรียนที่ทันสมัยลาสุดของหลัก
74

Control operations are also expressed as a sub-set of counterinsurgency operations in LWD 3-8-4,
Counterinsurgency Operations.
75
See Centre for Army Lessons (CAL) Report on CA in Counterinsurgency Lessons – an Historical
Analysis, 2005.
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นิยมของทั้งกองทัพสหรัฐฯ อังกฤษและแคนาดา ในขณะเดียวกันก็ศึกษาอยางจําแนก
หรือเลือกสรรจากเอกสารขอเขียนมากมาย ของทั้งบรรดานักวิชาการและทหารชาติตางๆ
ซึ่งผลงานวิชาการดังกลาวมักจะชี้ใหเห็นวา ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในยุคนี้
มีหลายอยางที่คลายคลึงกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐตางๆ ในอดีต แตก็มี
ลักษณะเฉพาะหลายประการของยุคขอมูลขาวสารใหมๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เราเรียกวา
‘สงครามตอตานการกอการราย’ ซึ่งมีนักเขียนบางรายไดกลาวถึงปรากฏการณใหมนี้วา
เปน ‘การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลาอํานาจรัฐที่ซับซอน’ โดยที่บางรายก็เรียกวา
‘การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในระดับโลกาภิวัฒน’ นอกจากนี้แลว
ผลงานวิชาการในระยะหลังนี้ ก็ยังชี้แนะอีกดวยวา หลักการทั้งหลายของการตอตาน
ขบวนกาติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จําเปนจะตองปรับปรุงใหเหมาะสมและใหสามารถ
ปรับใชไดกับสถานการณใหมๆที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม การปรับปรุงใหทันสมัยทัน
เหตุการณดังกลาว ก็ตองใชการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนไมใชนอย ในขณะที่ผูที่เปน
ฝายกําหนดนโยบายและหลักนิยม ก็ตองทํางานอยางหนักใหมีความถูกตองแมยํามากขึ้น
ในการจั บ ทิ ศ ทางและลั ก ษณะของป ญ หาที่ ท า ทายใหม ๆ แต ก อ นที่ ท างกองทั พ
ออสเตรเลีย จะเริ่มดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักนิยม ก็มีความสําคัญที่ยังจะตองเห็น
คุณคาของบทเรียนการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในอดีต ที่ทรงคุณคา
และที่ยังใชไดในปจจุบัน
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สวนที่ 3
บทเรียนเชิงประวัติศาสตรที่วาดวย
การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
บทเรียนที่สรุปจากการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จากทั้งกรณีของ
มาลายาและเวียดนาม
มีบทเรียนมากมายจากการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ประสบการณอัน
อุดมในมาลายาและในเวียดนามตามลําดับ ซึ่งเปนแหลงรวบรวมบทเรียนอันอุดม ที่วา
ดวยการสูรบตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ใหแกทั้งฝายทหารอังกฤษ
ทหารอเมริกันและทหารออสเตรเลีย ผลพวงจากขอเขียนตางๆที่วาดวย ขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ เปนบทเรียนมากมายใหคนเรียนรู ‘ไดเสมอแมทุกวันนี้’ ที่
จริงแลว แมกระทั่งเมื่อยุคประกาศภาวะฉุกเฉิน ในมาลายาไดสิ้นสุดลงดวยความสําเร็จ
ความพยายามในระยะแรกที่จะเอาชนะ ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็เคยใช
วิธีการที่ไมเหมาะสมกับสถานการณ จนกระทั่งเมื่อเริ่มใชวิธีการวางแผนที่ดีมีทรัพยากร
ที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับ ปฏิบัติตามแผนได ประกอบกับมีผูนําที่ดีเลิศจึงมั่นใจไดวา
สามารถเอาชนะ สงครามปราบปรามขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐได76
สําหรับกองทัพบกสหรัฐฯ ประสบการณอันเจ็บปวดจากสงครามเวียดนาม ที่ทําใหเข็ด
ขยาดกับการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และการทําสงครามปราบปราม
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ความสนใจในเรื่องการปราบปรามหรือตอตาน
ขบวนการติ ด อาวุธ โค นล ม อํา นาจรั ฐ จึ ง เปรี ย บเสมื อน“หมดไฟ” และหั น ไปทุ ม เท
มากกวา ใหกับการวางแผนการรบแบบ‘ปรกติ’ หรือ สงคราม‘แบบแผน’ ในสมรภูมิ
ใจกลางทวีปยุโรป ทั้งในยุคสงครามเย็นและในยุคหลังสงครามเย็นที่ตามมา คือ สงคราม
อีรัก ดวยเหตุนี้ อยางนอยก็สําหรับฝายทหาร สหรัฐฯในชวงหลังสงครามเวียดนาม

76

นี่คือขอโตแยงที่สําคัญในขอเขียนของ John Coates, Suppressing Insurgency: An Analysis of the Malayan
Emergency, 1948-1954, Westview Press, Boulder, CO, 1992.
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การศึ ก ษาเรื่ อ งขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ดั ง ที่ นั ก วิ ช าการท า นหนึ่ ง ตั้ ง
ขอสังเกตไว ‘ไดกลายเปนลูกกําพราของแผนยุทธศาสตร’77
อยางไรก็ตาม ในระยะหลังนี้ เมื่อ ‘สงครามตอตานการกอการราย’(War on Terror) ได
กลายเปนการสูรบที่สลับซับซอนมากขึ้น ฝายทหารของทั้งอเมริกันและอังกฤษ จึงมีเหตุ
ที่ตองรีบคิดทบทวนอยางหนักมากยิ่งขึ้น จากประสบการณของตนเองที่เคยเผชิญกับ
สงครามตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม อํานาจรัฐมากแลว ตัวอยางเชน ในหนังสือ
เรื่อง เรียนรูวิธีการกินซุปดวยมีด (Learning to Eat Soup with a Knife)นักวิชาการสาย
ทหารชาวอเมริ กั น จอหน เนเกิ ล จึงได ก ลั บ ไปศึ ก ษาทบทวนบทเรี ยนจากการตอ สู
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จากทั้งสมรภูมิในมาลายาและในเวียดนาม
กอนที่จะถึงเหตุการณ 11 กันยายน สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในเชิงลึกของเขา
จึงไดรับความชื่นชมดวยการเขียนคํานําแกหนังสือที่เขาเขียน โดยหัวหนาเสนาธิการ
ทหารบกสหรัฐฯ ทานนายพลเอก ปเตอร ชูมาเกอร (General Peter Schoomaker)78
โดยที่ เนเกิลโตวา การที่ทหารอังกฤษ มีผลงานที่ดีกวาในการเรียนรูและดําเนินการตาม
แผนจนประสบความสําเร็จในการตอสูปราบปราบขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ในมาลายา สามารถอธิบายไดดีที่สุดโดยชี้ใหเห็นถึงความแตกตางในวัฒนธรรมของ
องคกรจัดตั้งของกองทัพบกทั้งสอง โดยยอๆก็คือ กองทัพบกอังกฤษ เปนสถาบันที่เอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดเวลา แตกองทัพบกสหรัฐฯกลับมิใช ซึ่งเนเกิลยังไดตอแยงตอไปอีก
วา ทางกองทัพบกสหรัฐฯ ยังแสดงความดื้อรั้นไมพยายามเรียนรูอยางเอาจริงเอาจังวาจะ
สูอยางไรกับฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในระหวางสงครามเวียดนาม โดย
คิดแตจะถือวาสงครามครั้งนั้นเปนสงครามในรูปแบบหรือ กรณีขัดแยงตามสงครามแบบ
แผน79
จากแงคิดมุมมองของทหารออสเตรเลียแลว นาเสียดาย ที่เนเกิล มองขามประสบการณ
ของกองทัพเดียวที่เคยทําการสูรบทั้งสองสมรภูมิ คือกองทัพบกออสเตรเลีย ซึ่งการ
77

Smith, ‘Guerillas in the Mist’, P.29.

78

John A. Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and
Vietnam, the University of Chicago Press, Chicago, (2nd ed.) 2005.
79
ibid., pp.xxii and ll.
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เปรียบเทียบเชนนี้นาจะเปน ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ80 แตถึง
กระนั้ น การมองข ามประเด็นนี้ไป ผลงานศึกษาของ เนเกิ้ล ก็ยังน าชื่ นชมอย างมาก
สําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย81 ซึ่งที่จริงแลว ผูที่เคยมีประสบการณในสมรภูมิจริงทาน
หนึ่งในการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ ชาวออสเตรเลีย ชื่อ เท็ด
เซรอง (Ted Serong) ผูซึ่งมีเสนสายสัมพันธที่ดีกับผูนําทหารระดับอาวุโสหลายทานของ
ฝายสหรัฐฯ ในชวงตนๆของสงครามเวียดนาม แมจะดูเหมือนวา นายทหารฝายสหรัฐฯ
ไมคอยจะยอมรับฟงก็ตามคําแนะนําของทานก็ตาม82
เมื่อพิจารณาทบทวนตอไปถึงประสบการณคูขนานของอังกฤษและอเมริกัน ขอโตแยงก็
อยู ร ะหว า งปฏิ บั ติ ก ารแบบกวาดล า งทํ า ลาย กั บ การเอาชนะใจและความภั ก ดี ข อง
ประชาชน ซึ่งเปนพื้นฐานของ 2 แนวทางที่แตกตางกัน เพื่อตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ซึ่งทางกองทัพทั้ง 2 ไดเคยใชมาแลวตลอดชวงประวัติศาสตรที่ผานมา
ทั้ ง 2 แนวทางนี้ เ ป น ที่ รู จั ก เรี ย กขานว า เป น แนวทางแบบปฏิ บั ติ ก ารทางตรง กั บ
ปฏิ บั ติ ก ารทางอ อ ม 83 โดยที่ ก องทั พ บกสหรั ฐ ฯจะสั น ทั ด ในการใช แ นวทางแบบ
ปฏิบัติการทางตรง ซึ่งเนเกิ้ลโตแยงวา การตีความสงครามตามทฤษฎีแบบ ‘โจมีเนียน’
(Jominian) ที่วา การจะเอาชนะศัตรูไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเอาชนะกองกําลังของ
ฝายศัตรู84 แตในทางกลับกัน แนวทางแบบปฏิบัติการทางออม หรือที่รูจักเรียกขานวา
‘สงครามแบบไมโหมทุมกําลัง’ (War in the Minor Key) ซึ่งเปนการรบที่สวม บทบาท
แบบคอยสนับสนุนหรือแบบเลนบทบาทรอง85

80

การมองขามไปเชนนี้ นาแปลกใจยิ่งขึ้น ในเมื่ออาจารยทปี่ รึกษาของเขาที่มหาวิทยาลัย ออกซฟอรด ที่เชาเขียนหนังสือเลมดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาเอก ก็เปนอาจารยขาวออสเตรเลีย คือ ศาตราจารย โรเบิรต โอ’นีลล (Prof. Robert O’Neill)

81

การปรึกษาหารือของผูเขียน กับ เดวิด คิลคูลเลน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2006

82

ดู Anne Blair, Ted Serong: The Life of an Australian Counter-Insurgency Expert, Melbourne:
Oxford University Press, 2002.
83
Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife, pp. 26-27.
84
เนเกิ้ล ชี้ใหเห็นวา นักทฤษฎีทหารชาวฝรั่งเศสสมัยคริสตวรรษที่ 19 ชือ่ จอมินี่ (Jomini) ‘มีความสําคัญเพราะวาเขาใหสูตรที่วา การ
ทําลายกองกําลังของฝายตรงขาม เปนแนวทางที่ดีสุดสูชัยชนะ อันเปนแนวทางความคิดทีมักจะมีคนเขาใจผิดวาเปนทฤษฎีของ เคลาซวิทซ
(Clausewitz)’เนเกิ้ล Learning to Eat with a Knife, p. 18.
85

การปรึกษาหารือของผูเขียน กับ Mark O’Neill, ผูที่อางอิงถึงนายพลชาวฝรั่งเศส ขื่อ Gen. Beaufre, 6 April 2006.
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ในการเขียนหนังสือเพื่อใหคนในสมัยนี้เห็นความสําคัญของประสบการณที่แตกตางกัน
คนละดาน เนเกิ้ลไดตั้งขอสังเกตวา ในขณะนี้มีความตระหนักเพิ่มขึ้นที่วา ‘สงคราม
ความขัดแยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในชวง 50 ปขางหนา จะเปนสงครามนอกรูปแบบใน
แถบประเทศตางๆที่อยูในแนว ‘เสนโคงแหงความไรเสถียรภาพ’ (Arc of Instability)
จากการตั้งขอสังเกต หลักๆในการศึกษา ผูเขียนสรุปวา การทําสงครามนอกรูปแบบ
‘ตองใชวิธีบู รณาการขององคาพยพทั้งหมด ที่เป นอํ านาจของประเทศ – ใชก ารทู ต
ปฏิบัติการสารสนเทศ การขาวกรอง งบประมาณและการทหาร –
เพื่อจะบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเมืองเปนสําคัญ’86 ซึ่งขอสังเกตดังกลาวใชเปนบทเรียนได ไม
เพียงแตสําหรับกองทัพบกสหรัฐฯในปจจุบัน แตยังใชไดสําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย
อีกดวยแตอยางไรก็ตาม
ประการแรก
การสรุปบทเรียนที่รอบดานจากประสบการณที่สั่ งสมมานานของทหารอังกฤษและ
อเมริกันในปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในมาลายาและใน
เวียดนาม เปนประโยชนมากในฐานะที่เปนบทเรียนดังกลาว มีประโยชนสําหรับการ
สงครามในสมัยนี้ดวย อีกทั้งยังยึดโยงกับหลักนิยมของการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐโดยรวม อยางนอยก็ในบางระดับ กองทัพบกออสเตรเลียก็ไดรับ ผล
ระทบเชนเดียวกับกองทัพบกสหรัฐฯ จากขอออนดอยบางอยางเกี่ยวกับการตอสูตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ แมวา ทั้งประสบการณจากมาลายาและ เวียดนาม
จะสงอิทธิพลที่ตกผลึกมากก็ตาม ในวัฒนธรรมของกองทัพบกและแนวทางทําสงคราม
ของออสเตรเลีย
ประการที่สอง
การศึกษานี้ชี้ใหเห็นอยางเดนชัดถึงจุดออนในแนวทางความคิดของออสเตรเลียเอง ตอ
การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในขณะที่กองทัพบกออสเตรเลียก็มี
เหตุผลที่รูสึกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติการรบใน เวียดนาม โดยที่ประสบการณของ
กองทัพออสเตรเลียก็ระบุวา นาจะไดประโยชนจากการที่ความเขาใจอยางดีตอหลักนิยม
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เรื่ อ งการต อ ต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ โดยที่ มี ลั ก ษณะที่ ส ามารถ
ปฏิบัติการไดอยางอิสระมีความคลองตัวสูงและแข็งแกรงในตัว หลักนิยมดังกลาวนี้ หาก
ศึกษาอยางละเอียด ก็อาจจะชวยให ออสเตรเลียจํากัดขอบเขตการมีสวนเกี่ยวของใน
ภารกิจแบบ คนหาและทําลาย (Search and Destroy Mission) ที่ตองใชงบประมาณ
คอนขางมาก ที่กําหนดโดยนายพลเอก เวสตมอรแลนด (General Westmoreland) ซึ่ง
แทนที่จะใชวิธีการดังกลาว กองทัพบกออสเตรเลียไดมุงเนนความสําคัญไปที่ปฏิบัติการ
ที่เนนความมั่นคงอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากกวา ในจังหวัดที่ไดรับมอบหมายภารกิจ
คือที่ ฟค ทาย (Phuoc Tuy) 87
สิ่งที่ปฏิเสธไมไดเลยก็คือ ทหารออสเตรเลียรูสึกทึ่งมาก กับการสําแดงแสนยานุภาพทาง
ทหารอเมริกันในเวียตนาม ตัวอยางเชน นายพลระดับสุดยอดของออสเตรเลียในชวงเวลา
นั้น ทาน เซอร จอหน วิลตัน (General Sir John Wilton) ถึงขนาดแสดงทาที ‘เกือบจะ
ยกยองเทิดทูน’ ผูบัญชาการทหารสหรัฐฯในเวียตนามในขณะนั้น คือ นายพลเอก เวสต
มอรแลนด88 แตที่ยังพอโตแยงไดก็คือ ความทึ่งในลักษณะนี้ มีผลทําใหคอยๆดึงทหาร
ออสเตรเลีย ใหออกจากการรบแบบที่ทหารออสเตรเลียนาสามารถใชยุทธวิธีที่คลองตัว
ซึ่ ง ได สั่ ง สมมาจากประสบการณ เ ดิ ม ที่ ไ ด จ ากมาลายาและบอร เ นี ย ว โดยที่ ท หาร
ออสเตรเลียมิไดทําการรบในทํานองเดียวกันหนวยทหารนาวิกโยธินของสหรัฐฯที่มี
ระบบคิดคลายๆกันในเรื่องของการทํา ‘สงครามขนาดยอยๆ’ แตกลับปฏิบัติการตาม
แนวทางการรบของอเมริกัน ที่ใชความรุนแรงมาก คือ แนวทางแบบ ‘คนหาและทําลาย’
แตถึงกระนั้น ก็มีขอสังเกตวา ทหารออสเตรเลียปฏิบัติหนาที่ไดดีเลิศ โดยเฉพาะ ทีม
ทหารบกออสเตรเลียที่ทําหนาที่เปนครูฝกในเวียตนาม (Australian Army Training
Team Vietnam) ซึ่งปฏิบัติหนาที่ของหนวยตนทั่วเวียดนามใต โดยมิไดเนนเฉพาะใน
จั ง หวั ด ฟ ค ทาย ที่ ก องกํ า ลัง ทหารออสเตรเลี ย ประจํ าการและปฏิ บั ติ หนา ที่ อ ยู อ ยา ง
หนาแนน
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แตก็ยังมีแนวทางหนึ่งที่เปนระบบมากกวา ซึ่งนาจะสอดคลอง กับประสบการณที่ไดรับ
อิทธิพลจากอังกฤษ ของกองทัพบกออสเตรเลียที่เคยปฏิบัติการในมาลายาและบอรเนียว
มาตั้งแตในอดีต นอกจากนี้แลว ยังนาจะสอดคลองมากกวา กับแนวทางที่ นําเสนอโดย
หนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯ ในชวงตนๆจนถึงชวงกลางคริสตทศวรรษที่ 1960 อันเปน
โครงงานแบบใชกองกําลังผสมขนาดหมู (Combined Assistance Platoon – CAP) ดวย
โครงงานดังกลาวนี้ ชวยใหหนวยนาวิกโยธิน สหรัฐฯประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
เพราะพวกเขาเนนความสําคัญไปที่ การใหความมั่นคงปลอดภัยแกชาวบาน อาศัยอยูใน
หมูบาน ใหความคุมครองแตชาวบานจนมีความกลมกลืนกับคนในพื้นที่ แตก็นาเสียดาย
ที่โครงงานนี้ตองถูกลดความสําคัญลงไปในภายใตการบัญชาการรบในเวียดนามของ
นายพล เวสตมอรแลนด 89
นอกจากนี้แลว จุดออนขอดอยของแนวทางทหารออสเตรเลีย ตอการตอตานขบวนการ
ติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ยั ง มี ห ลั ก ฐานให เ ห็ น จากวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารของกองทั พ บก
ออสเตรเลียในเวียดนาม เชน แนวทางประเภทเดียวกันกับ CAP ซึ่งอาจจะสงผลทําให
ทหารออสเตรเลียเขาแบกรับภารกิจดานพลเรือนในจังหวัด ฟค ทาย ในพื้นที่ที่มีกอง
กําลังภารกิจที่ 1 ของออสเตรเลียตั้งฐานอยู แทนที่มัวหวังพึ่งทหารสหรัฐฯใหทําหนาที่
คอยประสานงานเชิงบริหารจัดการ และผูคนหรือฝายที่อิทธิพลอื่นๆในทองถิ่น แตดังที่
เจฟฟรี่ เรคอรด (Jeffrey Record) เคยตั้งสังเกตไววา ปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ‘ตองทุมเทกําลังทหารจํานวนมากอีกทั้งยังตองหวังพึ่งหนวยทหารที่
ตองมีทักษะพิเศษตางๆ ตัวอยางเชน ดานงานขาวกรอง กิจกรรมฝายพลเรือน ตํารวจ งาน
ดานสาธารณสุข ความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาทองถิ่น) จัดการฝกอบรมใหแกกอง
กํ า ลั ง ต า งชาติ การทํ า สงครามจิ ต วิ ท ยา ’90 ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ไม ต อ งแปลกใจเลย ที่ ฝ า ย
ออสเตรเลียตัดสินใจหลีกเลี่ยงไมเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆดังกลาวขางตน โดยถือวา
เปนทักษะพิเศษเพิ่มเติมและกําลังคนที่ตองมี ซึ่งพันธะกิจประเภทเดียวกับ CAP จะตอง
กําหนดใหตองมี
89
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ในทางปฏิบัติ ออสเตรเลียแทบจะไมเคยตองรับผิดชอบเลย ตอการบริหารจัดการกับการ
รบแบบองครวม โดยที่บอยครั้งตองปลอยใหทหารชาติอื่นๆที่เปนพันธมิตรสวมบทบาท
ของกองกําลังฝายสนับสนุน ที่มีทักษะพิเศษ ผลสุดทาย ภารกิจในเวียดนาม ก็คือ แมวา
จะมีหลักนิยมที่ดีในเรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่นํามาใชใน
กองทัพบกออสเตรเลีย แตในเชิงปฏิบัติแลว กลับไมปฏิบัติตามทฤษฎีหรือหลักนิยมได
จริง จนตองปลอยใหทักษะพิเศษหลายอยางดังที่ เรคอรด กลาวถึง ก็ตองปลอยใหเปน
หนาที่ดําเนินการของทหารอเมริกัน ผลที่ตามมาก็คือ ประสบการณอันอุดมของทหาร
ออสเตรเลียที่สั่งสมมา ไดกลายเปนเพียงตํานานไมอาจจะถวงดุลยไดเลย ในแงของ
โครงสรางการจัดตั้งของกองกําลังรบและโลกทัศนในเชิงปรัชญา โดยขาดการเนนย้ํา
อยางเพียงพอในดานอํานาจหนาที่ในฐานะที่เปนฝายกิจกรรมพลเรือนและงานขาวกรอง
กองทัพบกออสเตรเลีย แมวาจะมีกําลังนอย แตก็มีเจาหนาที่ทหาร ที่มีทักษะพิเศษ
จํานวนหนึ่งในภาคสนาม เชน ทหารที่อางอิงถึงโดย เรคอรดในหนังสือที่เขียน จึงนาจะมี
ความชอบธรรมที่รูสึกลังเลใจ ที่จะทุมเทกําลังพลที่เกี่ยวของกับการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในทางกลับกัน ความไมเต็มอกเต็มใจของฝายทหาร ออสเตรเลีย
ที่จะทุงเทกําลังลงภาคสนามอยางเพียงพอเพื่อตอสูตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํ า นาจรั ฐ จึ ง เหลื อ ไว แ ต เ พี ย งตํ า นานเชิ ง วั ฒ นธรรมของทหารออสเตรเลี ย ที่ เ น น ย้ํ า
ความสําคัญของบทบาทที่สูรบของหนวยรบและทหารราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยที่
หนวยอื่นๆในกองทัพไมมีบทบาทสําคัญแตอยางไร ทั้งๆที่นาจะชวยเสริมปฏิบัติการไดดี
หากหน ว ยอื่ น ๆที่ เ หมาะสมได บู ร ณาการเข า ไปเป น ส ว นหนึ่ ง ของกองกํ า ลั ง ต อ ต า น
ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ตั ว อย า งเช น ปฏิ บั ติ ด า นกิ จ กรรมพลเรื อ น
ปฏิบัติการดานจิตวิทยา การทําหนาที่เปนตํารวจและงานขาวกรอง ทั้งๆที่มีความสําคัญ
แตก็ถูกมองโดยกองทัพวาเปนกิจกรรมสวนประกอบที่ไมมีความ สําคัญเปนใจกลางของ
ภารกิจ จึงไดรับการสนับสนุน ดานเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนนอยมาก และไมคอยไดรับ
การเอาใจใสในกรอบความคิดของผูบังคับบัญชา ที่คิดอยูแตในกรอบการสูรบดวยการ
ทุมเททั้งกําลังคนและอาวุธยุทโธปกรณเปนหลัก ฝายออสเตรเลียจึงมองไปที่หุนสวน
ตางๆที่อยูในสัมพันธมิตรดวยกัน โดยทั่วๆไปก็มักจะเปนทหารอังกฤษหรือสหรัฐฯ เวลา
ที่ตองการเครื่องมืออุปกรณทั้งหลายที่จําเปนตองใช
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ดวยเหตุนี้เอง ในขณะที่หลักนิยมของทหารออสเตรเลีย วิ่งเปนแนวคูขนานกันกับหลัก
นิยมของพันธมิตรหลักๆเชนอังกฤษและสหรัฐฯ กองกําลังของออสเตรเลียก็รูสึกวา ขีด
ความสามารถของตนและขอจํากัดที่มีอยู ยังไมรูสึกรับรูถึงผลกระทบที่จะมี หากทุมเท
กํ า ลั ง พลที่ มี อ ยู ใ ห เ หมาะกั บ ปฏิ บั ติ ก ารต อต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โคน ล ม อํ า นาจรั ฐ
ประสบการณของฝายออสเตรเลียที่เคยเปนฝายนําในปฏิบัติการทางทหาร (รักษา
สันติภาพ)ในติมอรตะวันออก ในชวง ค.ศ.1999 จึงทําใหกองทัพบกออสเตรเลียเกือบ
จะตองทุมเทศักยภาพและขีดความสามารถทั้งหมดที่จําเปนตอปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง
และดํารงไวซึ่งเสถียรภาพ เชน ในการตอสูตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
แต ภ ายใต เ งื่ อ นไขสภาพการณ ที่ ค อ นข า งจะนิ่ ง และการมี ภ าระกิ จ ในช ว งระยะสั้ น ๆ
ภายใตการนําของทหารออสเตรเลีย ยอมหมายถึงวา มีขอบเขตเพียงเล็กนอยสําหรับการ
เรียนรูและสรุปบทเรียนตางๆ เพื่อจะนํามาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ในเชิงสถาบัน
ในกองทัพที่มีทรัพยากรคอนขางจํากัดมาก
แตแมวาจะมีประสบการณที่จํากัดในการบริหารจัดการอยางรอบดานกับปฏิบัติการทาง
ทหารที่ซับซอน กองทัพบกออสเตรเลียก็ยังตองเผชิญกับปญหาที่ทาทายมาก ในเชิง
หลักนิยม จากประสบการณดานการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ อัน
หลากหลายของทั้งทหารอังกฤษและสหรัฐฯ ในสวนหนึ่ง ความยากลําบากนี้ เปนผลพวง
ที่เกิดจากความแตกตางที่ชัดเจนระหวางแนวทางของฝายอังกฤษและฝาย อเมริกัน ใน
การใหความเห็นชอบตอการใชกําลังทหาร ดังที่การศึกษาทบทวนประสบการณของ
มาลายาและเวียดนามไดแสดงใหเห็นแลววา ทหารอังกฤษเลือกที่จะใชยุทธศาสตรที่เกิด
จากแนวทางแบบปฏิบัตินิยมและแบบ ทางออม แตฝายทหารอเมริกันกลับแสดงวา
เลือกจะใชกําลังคนและอาวุธเพื่อทําสงครามตามแบบแผนขนาดใหญมากกวา เพื่อจะใช
ประโยชนสูงสุดจากขอไดเปรียบของฝายตน นั่นก็คือ กําลังที่เหนือกวาและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากกวาอยางเปรียบเทียบกันไมไดเลย
ในฐานะที่เปนประเทศ ‘โลกใหม’ (หรือประเทศที่เกิดใหม) ที่ประชากรสวนใหญ
อพยพมาจากทวีปยุโรป แตก็ยังมีประชากรนอย ออสเตรเลียจึงไมสอดรับอยางลงตัวกับ
‘คาย’ความคิดหรือหลักนิยมของทั้งอังกฤษและอเมริกา ถึงที่สุดแลว ออสเตรเลียก็ยังมี
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กองกําลังที่นอยกวามาก แตไมเคยจําแนกกองกําลังของตน ระหวางหนวยนาวิกโยธินกับ
กองทัพบก สําหรับทําการรบในภาคพื้นดิน เปนตัวอยาง แตสิ่งที่สําคัญอีกดานหนึ่งก็คือ
กองทัพบกออสเตรเลียมีความใกลชิดในดานวัฒนธรรมกับกองทัพอังกฤษและหนวย
นาวิกโยธินของสหรัฐฯที่มีลักษณะของการจัดกําลังและแนวคิดเพื่อการรบใน ‘สงคราม
ยอยๆ’ (เมื่อคิดในกรอบเชนนี้ ก็ยอมตองรวมทั้งกองทัพบก ของแคนาดาและของ
นิวซีแลนดดวย) ดังที่ แอลัน ไรอัน (Alan Ryan) ตั้งขอสังเกตไววา ‘ความรวมมือกัน
อยางมีประสิทธิภาพระหวาง กองทัพบก กับ กองทัพบก ดวยกัน มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่
จะชวยใหสามารถ บรรลุเงื่อนไขที่ดีเพียงพอสําหรับการสรางสันติภาพและสราง
เสถี ย รภาพ ภายใต ส ภาพแวดล อ มของความมั่ น คงระดั บ โลกาภิ วั ฒ น ใ หม ๆ ’ แต
กองทัพบกของ‘ออสเตรเลีย’จะตองเริ่มคิดใหม คิดเลยไปเกินกวาเพียงแคการปฏิบัติการ
ที่เอื้อตอกันและกันในเชิงยุทธวิธีเทานั้นกับกองทัพของประเทศอื่นๆที่เปนหุนสวนกัน
แตจะตองกําหนดตําแหนงของตนเองใหถูกตองเหมาะสมเพื่อจะไดเปนขอไดเปรียบใน
การรบใหไดผลหลายดานหรือหลายระดับของกองกําลังนานาชาติ ในการรบเพื่อตอสูกับ
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่กําลังขยายตัวเติบใหญอยูในหลายทวีป92 ซึ่งกอง
กําลังดังกลาวนี้ ยอมจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ
ปญหาที่มีความยุงยากซับซอนยิ่งขึ้น ก็คือความจริงตามที่นักวิจารณหลายทายเคยตั้ง
ขอสังเกตไว มีขอจํากัดบางประการที่จะใชบางบทเรียนที่เกี่ยวของกับยุทธวิธีและเทคนิค
ตางๆที่ใชกันในปจจุบัน ที่สั่งสมมาจากการตอสูตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตที่เปน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในชวงสงครามเย็น93 ตัวอยางเชน การปรับปรุง
อาวุ ธ ยุท โธปกรณใ นเชิง เทคโนโลยี ใ ห ทั น สมั ย ขึ้น นั บ ตั้ง แตส มั ย สงครามเวี ย ดนาม
เรื่อยมา—เชนกระสุนที่มีความแมนยําสูงมาก และอุปกรณชวยรบในตอนกลางคืน—ก็
ไดรับอิทธิพลจากวิธีการที่ทางกองทัพตางๆเคยใชในปฏิบัติการตอตานขบวนการติด
92

Alan Ryan, Australian Army Cooperation with the Land Forces of the United States: Problems of
the Junior Partner, Land Warfare Studies Centre, Working Paper No. 121, Canberra, January 203, pp.
v-vi.
93
ดู ตัวอยางเชน Frederick W. Kagan, ‘Iraq is not Vietnam’ in Policy Review, Dec 2005/Jan 2006, no.
134, pp. 3-14; Wade Markel, ‘Draining the Swamp; The British Strategy of Population Control’ in
Parameters, Spring 2006, vol. XXXVI, no. 1, pp. 35-48; and Stephen Biddle, ‘Seeing Baghdad,
Thinking Saigon’, in Foreign Affairs, March/April 2006. vol. 85.
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อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ซึ่งเกือบจะมีอิทธิพลทางความคิดมากพอๆกับที่เคยมี ตอสิ่งที่
เรียกวา การทําสงคราม ‘แบบแผน’94
โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดจากการ
ปรับปรุงดานเทคโนโลยี โดยที่ยังไมตองกลาวถึงความแตกตางระหวาง การตอตาน
คอมมิวนิสต และ การตอตานพวกนิยมสงครามศาสนา หรือ พวกนิยมจี’ฮัด ที่เปนการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐของพวกดังกลาว จึงมีความจําเปนที่ตอง
พิจารณาใหมและประเมินความเหมาะสมสอดคลองใหม ของหลักนิยมเรื่องการตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ

94

Kagan, ‘Iraq is not Vietnam’, p.11.
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สวนที่ 4
การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
แนวโนมที่กําลังเกิดขึน้ ใหม
งานยุทธศาสตรที่แปรเปลี่ยนแลว
บทเรียนจากประวัติศาสตรดังที่กลาวถึงขางตนสวนใหญไดกลายเปนเรื่องจริงในปจจุบัน
เพราะสิ่งที่ทานเซอร ลอวเรนซ ฟรีดแมน (Sir Lawrence Freedman) กลาวถึงวา เปน
‘การแปรเปลี่ยนของงานยุทธศาสตร’95 เมื่อป ค.ศ.1998ม ฟรีดแมนไดโตทัศนะที่วา
การปฏิวัติที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีในกิจการทหาร หรือ ที่เรียกวา Revolution in
Military Affairs (RMA) กําลังเกิดขึ้น ตามที่ทานยืนยันหนักแนนวา เปนเพราะการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะกันในวงการทหาร มิไดใสใจมากเพียงพอตอการทําสงคราม
ใหมๆที่ตองทําการรบจริงๆ โดยที่ทานโตวา สงครามใหมๆในยุคสมัยนี้ มีแนวโนมที่จะ
เปนสงคราม นอกรูปแบบหรือสงครามนอกแบบแผน โดยไมใหความสําคัญ มากนักตอ
ประโยชนที่นาจะไดจากเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาขึ้นมาใชใหม96
ขอสังเกตของ ฟรีดแมน ไดพิสูจนแลววาถูกตองแมนยํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกี่ยวของ
กับสงครามในอีรัก ซึ่งนักวิชการอเมริกันหลายทาน เชน แอนดรูว เครพิเนวิช (Andrew
Krepinevich) ไดตั้งขอสังเกตวา ‘เพราะพวกเขาขาด ยุทธศาสตรที่สอดรับกันอยางมี
เอกภาพ กองกําลังทหาร ในอีรักเอาชนะขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐไมได หรือ
ไมอาจปรับปรุงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยได การที่จะเอาชนะได จะตองมีแนวทาง
ใหมสําหรับการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จะตองเปนยุทธศาสตรที่มุง
ใหความมั่นคงปลอดภัยแกชาวอีรักแทนที่จะมุงไลลากวาดลางขบวนการติดอาวุธโคน
95
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Lawrence Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, Adelphi Paper, London, 2006.

ดู Lawrence Freedman, The Revolution in Strategic Affairs, Adelphi Paper, London, 1998,

Reflecting the validity of Freedman’s critique, the term ‘RMA’ has been superseded in US military
circles by the term ‘transformation’. ดู Colin S. Gray, Recognising and Understanding Revolutionary
Change in Warfare: the Sovereignty of Context, Strategic Studies Institute, US Army 6, Carlisle, PA,
February 2006.
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ลมอํานาจรัฐ ซึ่งคงจะตองใชเวลาอยางนอย 1 ทศวรรษ’97 เมื่อคํานึงถึงกรอบเวลาที่
ยาวนานดังที่คาดการณไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุมมองของ เครพิเนวิช ที่ชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญที่จะตองพิจารณาทบทวนใหมถึงแนวทาง สําหรับตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ สําหรับกองทัพบก ออสเตรเลียดวยเชนกัน
จากการตั้งขอสังเกตตอกรณีอีรัก เปนเหตุใหฟรีดแมนรีบพูดถึง การแปรเปลี่ยนของงาน
ยุทธศาสตร ที่คาดวาจะเกี่ยวกับเคาโครงเรื่องใหญ 4 เรื่อง คือ
หนึ่ง ในแงของประสบการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในอีรัก นับตั้งแตปค.ศ.2003
กองกําลังติดอาวุธของสหรัฐฯตองเผชิญกับความยุงยากอยางยิ่ง ในการปรับเปลี่ยนเข็ม
มุงของปฏิบัติการ จากการเตรียมพรอมสําหรับสงครามธรรมดา เปน สงครามนอกแบบ
แผน
สอง บริบททางการเมืองของสงครามนอกแบบแผนในยุครวมสมัย กําหนดใหมี
จุ ด ประสงค แ ละการปฏิ บั ติ ก ารของกองกํ า ลั ง ฝ า ยชาติ ต ะวั น ตก ก็ ถู ก ครอบงํ า ด ว ย
อุดมการณหรือคานิยมความเชื่อแบบเสรีนิยม
สาม ป ญ หาอุ ป สรรค ที่ ท า ทายดั ง กล า วนี้ น า จะเผชิ ญ ได ง า ยดายกว า ถ า หาก
ปฏิบัติการทางทหารถูกชี้นําใหเอื้อตอการกําหนดแนวทางที่ควรจะใช และผลของกรณี
ขัดแยงแสดงใหเห็นวา อุดมการณหรือคานิยมความเชื่อแบบเสรีนิยมของตะวันตกไดรับ
การยอมรับ
สี่ ถึงกระนั้นก็ตาม ในรายละเอียดของเนื้อหา การทดสอบความสําเร็จอันสําคัญ
คือ ชัยชนะเหนือกองกําลังฝายตรงขามไดเสมอ 98
ซึ่งโดยเนื้อแทแลว หัวขอทั้งสี่ ชี้ใหเห็นวา ปฏิบัติการทางทหาร ไมควรจะใชเพื่อ
กํา จั ด หรือ ทํ า ลายอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ห รื อ ทรั พ ยสิ น ของฝ า ยศั ตรู แต‘พวกเขาอาจจะ
จําเปนตองมุงเนนไปที่การบอนทําลายเงื่อนไขตางๆที่ฝายศัตรูใชเปนฐานหรือความชอบ
ธรรม ในการขอความสนับสนุนหรือความเห็นใจจากประชาชน ซึ่งเปนเงื่อนไขที่กระตุน
และชี้นํานักเคลื่อนไหวของพวกเขา’99 เพราะฉนั้น การแปรเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยน
97
98
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Andrew F. Krepinevich Jr., ‘How to Win in Iraq’, in Foreign Affairs, September/October 2005.
Freedman, The Transformation of Strategic Affairs, p. 8.
Ibid., p.26
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ยุทธศาสตรนี้ อางอิงถึงเงื่อนไขตางๆที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซึ่งจะเปนตัวชี้ขาดวา
จะตัดสินใจใชอํานาจการการทหารเชนใด และมีทางเลือกทางออกอะไรบาง
ทัศนะของฟรีดแมนดังกลาวสอดคลองกับความเห็นที่แสดงออกโดยชาวอเมริกัน ชื่อ
ฟลิป บอบบิตต (Philip Bobbitt) ผูซึ่งผูบัญชาการทหารบกออสเตรเลีย นายพลโท เลฮิ
(Lt. Gen. Leahy) เรียกวาเปน ‘นักคิดที่เขาใจปญหาลึกมากที่สุดทานหนึ่ง เกี่ยวกับ
ลักษณะของการทําสงครามที่ผันแปรพลิกแพลงไดตลอดเวลา และการจัดระเบียบโลก’
โดยที่หนังสือเรื่อง The Shield of Achilles ของ บอบบิตต ก็ไดแสดงเคาโครงที่ชี้ใหเห็น
การเปลี่ย นแปลงตลอดเวลาของประเทศรั ฐ และการอุ บั ติ ขึ้น ของตั ว แสดงใหม ๆ ที่ มี
บทบาทของฝ า ยที่ ยั ง ไม เ ป น ประเทศรั ฐ แต ก็ มี ศั ก ยภาพในการกระตุ น ให เ กิ ด ผล
กระเทือนในเชิงยุทธศาสตรตอประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได จากมุมมองของเลฮิ ทัศนะ
ของบ อ บบิ ต ต ‘สะท อ นให เ ห็ น ว า ทางกองทั พ บกมองพื้ น ที่ ข องการทํ า สงครามใน
อนาคตมีลักษณะที่ซับซอนมากในระดับที่ไมเคยปรากฏมากอนเลย’100
ในหนังสือของเขา บอบบิตตกลาวถึง การปฏิวัติวิธีการทําสงคราม และการปฏิวัติ
การเมืองการปกครอง–ซึ่งมี ‘พลวัตรในเชิงโลกาภิวัฒน’ นับตั้งแตยุตสมัยกลางจนถึง
คริสตศตวรรษที่21 หลังจากนั้นเนื้อหาของหนังสือก็แสดงความเห็นแยงวา มีความ
จําเปนที่จะตองเตรียมการ ‘สําหรับอนาคตที่ไมมีความแนนอน’ บอบบิตตเขียนวา การ
ปดฉากลงของกลุม
ประเทศโซเวียต ไดปลดปลอยพลังที่แผกระจายไปทั่วระบบ
การเมืองของโลก ดังที่ปรากฏใหเห็นจากการตอสูชวงชิงความเปนใหญทางการเมืองใน
ประเทศ รุวันดา ไนจีเรีย เซียรา ลีออง และในซูดาน) โดยแยงวา กระแสโลกาภิวัฒน
เปน กระแสที่ไดบอนทําลายอธิปไตยของรัฐที่ยังไมสถานภาพเปนประเทศ และผูมี
บทบาทของขบวนการที่ยังไมไดอํานาจรัฐก็เริ่มมีอํานาจมากขึ้น ไมวาจะเปนบุคคลที่แฝง
อยูในกองทุนประกันความเสี่ยง สื่อยักษใหญระดับโลก หรือกลุมกอการรายตางๆ ผลก็
คือ บอบบิตตระบุตอไปวา การที่ปจจุบันนี้ ประเทศทั้งหลายในโลกมีประชากรอยูอยาง
หนาแน น เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในเมื อ งใหญ ๆ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า รั ฐ ต า งๆ ที่ ทั น สมั ย
เปรียบเสมือน ‘ตลาด’ ประกอบดวยพลเมืองที่ไมคอยจะรูสึกวามีความภักดีตอรัฐนั้นๆ
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โดยพลเมื องเองมีความรัก ประเทศชาติ ในระดับ ที่แตกต างกั น อี ก ทั้ งยังมี ช าติ พัน ธุ ที่
หลากหลาย มีอัตลักษณของตนเองที่แตกตางกับผูอื่น เปนเงื่อนไขพื้นฐานที่เอื้อใหเกิด
กรณีขัดแยงในเชิงเชื้อสายเผาพันธุหรือระหวางชนชาติสวนนอยกับชนชาติสวนใหญ
ของประเทศ ที่อุบัติขึ้นในจุดตางๆทั่วโลก101
ในทัศนะของเลฮิ กองทัพบกคิดได 2 แนวทางในกระบวนดังกลาวนี้ คือ
ขอแรก มีความเปนไดมาก ที่ฝายตรงข ามของเราจะเปน ฝายที่ยั งไมได ยึด กุ ม
อํานาจรัฐ และเปนผูที่มีบทบาทนอกแบบแผน มากกวากรณีที่เคยปรากฏในอดีต นี่คือ
ทัศนะหรือทาทีอยางเปนทางการของรัฐบาลออสเตรเลีย ทั้งๆที่ไดรับทราบการประเมิน
สถานการณอยางดีที่สุดจากฝายขาวกรองของเรา
ขอที่สอง มีความเปนไปไดที่พื้นที่ทําการสูรบในอนาคตจะอยูในเขตเมืองใหญๆ
ปฏิบัติการทางทหารทั้งหลายจะรวมทั้งการใหความชวยเหลือ การรักษาความมั่นคง การ
สรางความมั่นใจ และฝายตางๆ ตองใหการสนับสนุน การปกครองที่มีธรรมาภิบาล
แมกระทั่งโครงสรางพื้นฐานทั้งหลาย ---ใหแกประชาชน102

การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในระดับโลกาภิวัฒน
สภาพเงื่อนไขแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปดังที่กลาวถึงโดย ฟรีดแมนและบอบบิตต และที่
บงชี้โดย กลุมศึกษาตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (International Crisis
Group-ICG) เปนการอางอิงถึงสิ่งที่กอนหนานั้นเรียกกันวา เปนสงคราม ‘นอกแบบ
แผน’ แตอยางไรก็ตาม กระแสความคิดใหมนี้ ก็เอื้อใหมีการจัดระบบใหแกสงคราม
ประเภทตางๆในตํารา หลังจากที่เกิดเหตุการณ 11 กันยายน ค.ศ.2001 วาเปน ‘การกอ
การรายระดับโลกาภิวัฒน’ ผลที่ตามมากก็คือ เกิดการสํารวจตรวจสอบลักษณะหลักๆ
ของสงครามในรูปแบบนี้ ดังที่ในระยะหลังนี้ มีผูเขียนหนังสือระดับชั้นนําหลายทาน
เรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ เคยเขียนโดยละเอียด โดยที่ เดวิด
คัลคูลเลน ไดเสนอแนวทางใหม เพื่อแกปญหาสิ่งที่เขาเรียกวา การทําสงครามระดับ
โลกาภิวัฒน เพื่อตอตานลิทธิกอการราย เขาโตแยงวา สงครามที่วานี้จะเขาใจไดดีที่สุด
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เมื่ อ เรี ย กว า ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ในระดั บ โลกาภิ วั ฒ น (Global
Insurgency)
ที่ริเริ่มโดยการรวมตัวของกลุมตางๆของขบวนการอิสลามนิยม ที่มุง
กําหนดบทบาทใหมใหแกศาสนาอิสลามในระเบียบใหมของโลก ซึ่งขบวนการตางๆ
ดังกลาวนี้ใชลัทธิกอการรายเปนวิธีการขั้นตน แตมิใชยุทธวิธีเดียวเทานั้นของพวกเขา
ผูเขียนจึงโตแยงตอไปวา ดังนั้น ‘การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐแทนที่
จะใชวิธีการตอสูแบบที่เคยใชมาตามประเพณีของทหารชาติตางๆ ในยุคนี้เสนอใหมี
แนวทางที่ ดี ก ว า เพื่ อ จะเอาชนะฝ า ย ‘จี ’ฮั ด ’ที่ เ ป น ขบวนการที่ มี เ ครื อ ข า ยระดั บ
โลกาภิวัฒน แตอยางไรก็ตาม คิลคูลเลน ก็ตั้งขอสังเกตไววา การตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐแบบคลาสซิค ดังที่พัฒนาขึ้นในชวง คริสตทศวรรษที่ 1960 นั้น
เปนการออกแบบเพื่อจะเอาชนะ ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในประเทศหนึ่ง
ประเทศใดเทานั้น เปนแนวทางความคิดที่เรียกรองใหมีมาตรการตางๆ ---การตอบโตทั้ง
ในเชิ ง ทหาร-การเมื อ งจากสอดประสานกั น มีม าตรการแบบบู ร ณาการทั้ ง ในระดั บ
ภูมิภาคและระหวางหนวยงานตางๆที่สัมพันธเกี่ยวของกัน ตองถือพันธะกิจที่ตอเนื่อง
ตลอดช ว งของการปฏิ บั ติ ก าร---ซึ่ ง มาตรการต า งๆ เหล า นี้ ไ ม อ าจจะทํ า ได ใ นระดั บ
โลกาภิวัฒน ภายใตระบบระหวางประเทศในทุกวันนี้ โดยที่เขากลาวโดยสรุปวา ผลที่
ตามมา ระบบคิดวาดวยการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐแบบจารีตนิยม
นั้น จะใชไมไดสําหรับสงครามในยุคปจจุบันนี้ แทนที่จะดําเนินการเชนนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่ จะตองมี การประเมิ นโดยพื้นฐานวาดวยการตอตานขบวนการติ ดอาวุธ โค นล ม
อํานาจรัฐเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการใหมๆที่มีประสิทธิภาพในการตอสูตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ103
คิ ล คู ล เลน ระบุ วิ ธี คิ ด แบบหนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด ยุ ท ธศาสตร ใ หม สํ า หรั บ การทํ า สงคราม
ตอตานลัทธิกอการราย ซึ่งเขาเรียกวา ‘การแยกสลาย’ โดยที่ ‘การแยกสลาย’นี้มุงที่
เปาหมายดังตอไปนี้:
• ตั ด สายเชื่อ มโยงระหว างเขตพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติการของฝ ายอิส ลามนิ ย มที่ ติ ดอาวุ ธ กั บ
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในระดับโลกาภิวัฒน
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• สกัดกั้นมิใหฝายที่มีบทบาทสูรบในระดับโลกาภิวัฒนและระดับภูมิภาคสามารถใช
ขีดความสามารถไดอยางเต็มที่ พรอมกับมิใหใชประโยชน จากฝายที่มีบทบาทสูรบ
ในระดับทองถิ่น (ในประเทศ)
• ตัดสายเชื่อมโยงติดตอทั้งดานขอมูลขาวสาร บุคลากรหรือกําลังคน การเงินและ
เทคโนโลยี ทั้งระหวางกันและภายใน พื้นที่ปฏิบัติการดวยอาวุธของขบวนการจี’ฮัด
• ปฏิเสธหรือขัดขวางมิใหมีพื้นที่สําหรับหลบซอนหรือฝงตัว (รวมทั้งรัฐที่ลมเหลว
ในการใชอํานาจรัฐและรัฐทั้งหลายที่ใหการสนับสนุนลัทธิกอการราย)
• โดดเดี่ยวนักลัทธิอิสลามนิยมออกจากประชาชนในทองถิ่น โดยใชมาตรการเฉพาะ
สําหรับเขตสูรบเปนจุดๆ ดวยการเอาชนะความคิดและจิตใจของประชาชนและใช
การโฆษณาชวนเชื่อตอตานฝายลิทธิอิสลามนิยม สรางสถาบันตางๆที่เปนสถาบัน
ทางเลื อ กให แ ก ป ระชาชน พร อ มกั บ ขจั ด บุ ค คลหรื อ กลุ ม ที่ เ คลื่ อ นไหวเพื่ อ ให
ประชาชนสนับสนุนพวกที่สมาชิกของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
• สกัดกั้นขัดขวางการสนับสนุนดวยรูปแบบที่หลากหลาย (ทั้งดานกําลังคน เงินและ
ขอมูลขาวสาร) จากแหลงตางๆ
ที่เปนฝายลัทธิอิสลามนิยมในกลุมประเทศ
ตะวั น ออกกลางทั้ ง หมด ที่ ส ง ให แ ก ส มรภู มิ ห รื อ เขตปฏิ บั ติ ก ารของกลุ ม จี ’ฮั ด ที่
กระจายอยูทั่วโลก
• ปองกันหรือขจัดเงื่อนไขมิใหเกิดความขัดแยงหรือการตอสูกันเองภายในชุมชนหรือ
ประเทศตนเอง เนื่องจากความแตกตางทางเชื้อสาย เผาพันธุหรือทางความเชื่อทาง
ศาสนา ซึ่งเป นการสร างความทุ ก ขยากเดื อดรอน อันจะเป นเงื่ อนไขสําหรั บการ
เคลื่อนไหวแทรกแซงโดยขบวนการตางๆ ของฝายจี’ฮัด104
นอกจากนี้แลว ผูเขียนยังโตแยงอีกดวยวา วิธีคิดแบบนี้ กําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือ
ประชาชนและงานดานพัฒนา สนับสนุนดวยปฏิบัติการทางทหารที่มีเปาหมายและมี
กิ จ กรรมต า งๆ ด า นด า นข า วกรองประกอบกั น เป น วิ ธี ก ารโจมตี จุ ด เชื่ อ มโยงระดั บ
โลกาภิวัฒน ระหวางกลุมตางๆที่อยูฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดดเดี่ยว
ปฏิบัติการเฉพาะตัวของสมาชิกขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในระดับทองถิ่น
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หรือในเฉพาะพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้ฝายกองทัพบกตองถือเปนพันธะกิจที่ตองคิดอยาง
รอบดานในแนวทางปฏิบัตินี้ ในปฏิบัติการทางทหารตามเปาหมายที่กําหนดไว
เมื่อสะทอนถึงความยากลําบากในการใชยุทธศาสตรเพื่อแยกสลายฝายตรงขามนี้ อดีตครู
ฝกชาวออสเตรเลีย เรื่องการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ชื่อ จอหน ฟรี
เวน (John
Frewen) ก็ ใ ห ทั ศ นะที่ ว า ในระดั บ ประเทศ ‘การรวมตั ว จั ด ตั้ ง กั น เป น
ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ’ มั ก จะอยู ไ ม ไ ด ‘ถ า หากว า ท า นมี ผู แ ทน
ประชานชนที่มีประสิทธิภาพและมีองคคณะในรัฐสภาที่หนุน ชวย มีกองกําลังตํารวจที่มี
ประสิทธิภาพและฝายตุลาการที่มีความเที่ยงธรรม’ โดยที่โตแยงวา หากเงื่อนไขตางๆ
ดังกลาวลมเหลว ‘กองกําลังทหารก็ปฏิบัติการแทนไดเพียงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น แตใน
เชิงอุดมคติแลว จะไมอยูในอํานาจตลอดกาล’ นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นดวยวา กุญแจสําคัญ
ก็ คื อ ‘คื น อํ า นาจให แ ก ก ารปกครองของพลเรื อ นโดยมี ส ถาบั น พลเรื อ นต า งๆที่ มี
ประสิทธิภาพ (เชน ตํารวจและฝายตุลาการ ฯลฯ) โดยเร็วที่สุด และเคล็ดลับก็คือ ตอง
ดําเนินการในลักษณะที่สามารถแกปญหาใหแกประชาชน ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถ
ขจัดเงื่อนไขที่เอื้อตอขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’105 แตตามทัศนะของ นายพล
โท เลฮิ ‘เกือบจะไมมีโอกาสเลย ที่ฝายตํารวจจะมีกําลังคนหรือศักยภาพที่จะเอื้อมไปถึง
จะมี ขี ด ความสามารถในการสู ร บ ในการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง และในการให ค วามพิ ทั ก ษ
คุมครองแกประชาชน เพื่อจะสรางขวัญกําลังใจใหแกประชาชนและมีอํานาจหนาที่ทาง
การเมื อ งท า มกลางเงื่ อ นไขแวดล อ มดั ง กล า ว ด ว ยเหตุ นี้ เราจํ า เป น จะต อ งใช ค วาม
รอบคอบอยางยิ่ง เวลาใดก็ตามที่ไดยิน คนที่เรียกวา เปนผูเชี่ยวชาญ ยืนยันแข็งขันวา
กองกําลังทหารตามแบบแผนมีบทบาทเพียงแคบๆ ในสงครามตอตานการกอการราย การ
พูดเชนนี้ มันงายเกินไป’106
ถึงกระนั้นก็ตาม ทานนายพลโท เลฮิ ก็มีขอวิตกกังวลวา การดําเนินการหลายๆ จุดที่เกิด
จากความรูความเขาใจในดานลึก เปนเรื่องที่เกินกวาการรับรูของฝายกองทัพบก ‘การ
บริหารจัดการกับการรับรูในระยะยาวและการยอมรับสภาพความเปนจริง จะตองมาจาก
105

การติดตอทางจดหมายระหวางผูเขียน กับ จอหน ฟรีเวน 19 April 2006.
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Lieutenant-General Peter Leahy, speech to the Royal United Services Institute of New South
Wales, 26 October 2004.
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หนวยงานพลเรือนและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ’ นี่คือทัศนะของฟรีเวน107 แตสถาบัน
ตางๆดังกลาวขางตนก็ไมอยูในฐานะที่ไดรับการยอมรับทางความคิด อยางนอยที่สุด
โดยสถาบันที่มีศักยภาพนาจะชวยแกปญหาที่ทาทาย คือ ขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐได อยางนอยก็นาจะยอมรับไดทางความคิด สถาบันที่วานี้ ก็คือ กองทัพบก
และดวยความเชื่อมั่นดังกลาวนี้วา กองทัพมีขีดความสามารถที่จะแกปญหาที่ทาทายได
จึงทําใหขอโตแยงหรือบทวิเคราะหในเอกสารฉบับนี้ มีเหตุมีผลมากทีเดียว
สวนทัศนะของคิลคูลเลนที่สอดรับกับยุทธศาสตรที่มุงแยกสลายฝายตรงขาม โรเบิรต
เอ็ม. แคสซิดี ก็มีความเห็นแยงวา ปญหาที่ทาทายในขณะนี้ทําให เกิดความยุงยากใหแก
หลักนิยม เชน การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตาง เชิงความสามารถในการปรับตัวของวัฒนธรรม
ทหาร ที่จะตองปรับตัวใหทันตอศัตรูที่ใชรูปแบบวิธีการที่แตกตางกันมากในการทํา
สงคราม108 แคสซิดีอางวา แนวทางการตอสูของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
เปนวิธีการของตะวันออก มีรากฐานมาจากปรัชญาการทหารของ ซุน ซือ และ เหมา ซึ่ง
แตกตางจากแนวทางทําสงครามของตะวันตก ‘ที่ใชวิธีการที่ไมเผชิญหนาตรงๆ พลิก
แพลง ฉาบฉวยใหศัตรูออนลาและยืดเยื้อ’ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีการทําสงครามแบบ
ตะวันออกที่ใชวิธีการนอกรูปแบบ ไรแบบแผน และไมตายตัว โดยที่ อัล-เคอิ’ดา และ
เครือขายของขบวนการอิสลาม ที่นิยมใชความรุนแรงปฏิบัติการตามแนวทางดังกลาวนี้
109
โดยที่นักวิจารณหลายคนอาจจะถือวา ไมมีอะไรจะเรียนรูมากนักจากวิธีการของ
‘ตะวันออก’ เพราะเปนวิธีการตอสูของพวกที่มีกําลังอํานาจนอยกวา โดยไมคํานึงถึง
แนวโนมทางวัฒนธรรมและความคุนชินกับขอเขียนของ เหมา หรือ ซุน ซือ110
พั น เอกนาวิ ก โยธิ น สหรั ฐ ฯ โธมั ส เคยกล า วถึ ง ปรากฏการณ ว า การต อ สู แ นวนี้
เปรี ย บเสมื อ นกั บ การต อ สู กั บ ยั ก ษ ใ หญ ด ว ย ‘เชื อ กหนั ง กั บ กระสุ น หิ น ’ โดยที่
107
108
109
110

จดหมายติดตอของ ฟรีเวน 19 April 2006.
Cassidy, ‘Feeding Bread to the Luddites, p. 334.
Ibid.

ผูเขียนไดหารือแลกเปลี่ยนทัศนะกับ Mark O’Neill, 6 April 2006.
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ปรากฏการณนี้เกิดจากแนวความคิดวา นักปราชญการทหารชาวอเมริกัน วิลเลียม ลินด
(William Lind) และเพื่อนรวมสํานักคิดของเขา เริ่มแรกเคยเรียกวา การทําสงครามในยุค
ชั่วคนที่สี่ (สวนสามชั่วคนแรก การทําสงครามมีแตการตั้งแถวและจัดหมวดหมูตามแบบ
แผน อาศัยอํานาจการยิงเปนสําคัญและทุงกําลังโอบลอมโจมตีขาศึก)111 จากการใชคติใน
คําภีรไบเบิลที่วา ‘เชือกหนังกับกระสุนหิน’นั้น แฮมเมส (Hammes) วา การทําสงคราม’
ในยุ ค ชั่ ว คนที่ สี่ ’ว า เป น รู ป แบบการทํ า สงครามที่ ไ ด รั บ แรงบั น ดาลใจจาก เหมา
โดยเฉพาะอยางผูที่ปฏิบัติตามทฤษฎีนี้ในอีรัก ไดพิสูจนใหเห็นวา ยุทธวิธีแบบใช’เชือก
หนังกับกระสุนหิน’ของเดวิด สามารถเอาชนะกองกําลังฝายพันธมิตรที่เหนือกวาดัง
‘โกไลแอ็ธ’ที่อยูภายใตการนําของสหรัฐฯได112 ในทัศนะของแฮมเมส:
การทํ า สงครามในยุคชั่ วคนที่ สี่ ก็ คือ การรบแบบขบวนการติ ด อาวุ ธ โคน ล ม
อํานาจรัฐ อันมีรากมาจากแนวทางความคิดขั้นพื้นฐานที่วา สงครามตองเอาชนะกันดวย
เจตนารมณทางการเมือง หรือแพชนะชี้ขาดกันที่แนวทางการมืองนั่นเอง เพราะถาหาก
วามีแนวทางการเมืองที่ถูกตอง ฝายนั้นก็สามารถเอาชนะฝายตรงขามได ทั้งๆที่ศัตรูเปน
ฝายที่มีอํานาจที่เหนือกวาทั้งทางเศรษฐกิจและการทหาร โดยการใชการจัดตั้งเครือขายที่
มีอยูใหเปนขอไดเปรียบ ทั้งงานจัดตั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร เพื่อ
ทําใหฝาย นําของศัตรูที่ตัดสินใจทางการเมืองรูสึกทอแท และคิดวา เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของพวกเขานั้น ไมมีทางบรรลุได หรือ ไมก็ตองทุมเทสรรพกําลังทุกอยางจน
ไมคุมคากัน113
บรรดานักวิจารณตางถกเถียงกันถึงความแตกตางระหวางสิ่งที่เรียกวา ‘ชั่วคนตางๆ’ของ
การทําสงคราม ชี้ใหเห็นความจริงที่วา ไมมีสงคราม 2 สนามที่เหมือนกัน และตางก็มี
การใชยุทธวิธีและเทคนิค ตางๆที่พัฒนาคลี่คลายมากจากรูปแบบวิธีการของสงครามครั้ง
กอนๆ ในอดีต ถึงกระนั้นก็ตาม ความคิดพื้นฐานที่วา ผูที่ออนแอกวาสามารถตอสูและ
เอาชนะฝายที่แข็งแรงกวานี้ นาเชื่อวาเปนไปได
111

ดู William S. Lind, ‘Understanding Fourth Generation War’, Military Review, September-October
2004, pp. 12-16.
112
Colonel Thomas X.Hammes, The Sling and the Stone: One War in the 21st Century, Zenith Press,
St. Paul, 2004, introduction.
113
Ibid.

63

สวนผูที่ยึดแนวทางที่คูขนานกันก็คือ โรเบิรต แทเบอร (Robert Taber) เรียกการทํา
สงครามแบบนี้วา ‘สงครามตัวเห็บ’ (War of the Flea) ซึ่งบรรดา ‘ชาติที่ยากจน
ทั้งหลายและประชาชนผูยากไร’ ตางรวมตัวจัดตั้งเปนแนวรวมตอตานบรรดาชาติใหญๆ
ที่มีอํานาจและความมั่งคั่งมานาน ซึ่งในโลกดังกลาวนี้ แทเบอรโตแยงวา ‘พวกเห็บ’
หรือประเทศเล็กประเทศนอยทั้งหลายประสบความสําเร็จได‘เพราะพวกนักตอสูใน
แนวทางนี้เปรียบเสมือนเห็บตัวเล็กๆที่อยูรอดได และที่พวกเขาอยูรอดก็เพราะวาพวก
เขาฝงตัวอยูในหมูประชาชน หรือเกาะติดอยูกับคูตอสูและไมมีทางที่จะกําจัดพวกเขาได
นอกเสียจากวา พวกที่เขาตอสูจะพลอยถูกทลายไปดวย’114 ในทํานองเดียวกับทัศนะ
ของ กิล เมรอม (Gil Merom) ก็มีขอแยงเชนกันวา ประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม
ทั้งหลาย ตางลมเหลวในการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และที่ประเทศ
เหลานี้ลมเหลวก็เพราะวา ‘ไมอาจหาดุลยภาพที่ชี้ขาดได ระหวางความสําคัญเรงดวนที่
ตองใชความอดทนอดกลั้น กับ ความสําคัญเรงดวนของการที่ตองยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม ที่ตองสูญเสียดุลยภาพนี้ไปในการทําสงคราม’ โดยที่เขาแยงวา ‘สงคราม
ขนาดยอยๆ’ เหลานี้ ประเทศที่มีกําลังมากกวา ‘จะประสบความพายแพในบานของ
ตนเอง เมื่อฝายที่มีกําลังนอยกวา สามารถทําใหความสําคัญชี้ขาดวาชนะหรือแพกันใน
สนามรบ ไปกระจายอยูตามตลาดความคิดที่หลากหลาย’115 ในยุคขอมูลขาวสารของ
ทุก วัน นี้ ตลาดความคิด ที่วานี้ เป นสนามสําหรั บ ต อสู กันทางความคิด ที่ ดู เหมื อนจะ
ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ถึงกระนั้น การคาดการณในแงเลวรายของทั้งแทเบอรและเมรอม
ก็มองขามความสําเร็จในบางกรณี ที่เคยตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ เชน
ในกรณีของการปราบปรามขบวนการติดอาวุธในชวงที่ประกาศภาวะฉุกเฉินในมาลายา
‘การทํ า สงครามแบบตะวั น ออก’ หรื อ ‘สงครามตั ว เห็ บ ’ คื อ สิ่ ง ที่ ท างกองทั พ บก
ออสเตรเลียคุนเคยอยูแลว เนื่องจากวาเคยทําการรบในสภาพการณเชนนี้จนเกือบนับครั้ง
ไมถวนมาแลวในชวง ศตวรรษที่แลว ความจริงแลวในชวงหลายปที่ผานมา ออสเตรเลีย
เคยเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การต อ ต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ใน เอเซี ย
114
115

Taber, ‘War of the Flea’, introduction.
Merom, How Democracies Lose Small Wars, introduction
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ตะวันออกเฉียงใต รูปแบบการทําสงคราม เชนนี้จึงมีการศึกษาโดยละเอียดทุกแงทุกมุม
แตนอกจากชวงเวลาในประวัติศาสตรนี้แลว ‘การทําสงครามแบบตะวันออก’ก็ปรากฏ
รองรอยใหเห็นนอยมากในพัฒนาการหลัก นิยมทางทหารของออสเตรเลีย และการกอ
รูปการความคิด เกี่ยวกับความมั่นคงที่กวางกวานั้น เนื่องจากวิธีคิดแบบตะวันตก ที่ฝง
ลึกในสํานึกของออสเตรเลีย และการไดรับอิทธิพล ทางการรับรูจากพัฒนาการทาง
ความคิดที่เกิดในอเมริกาและในอังกฤษ
ในการสะทอนความเห็นตอวิธีการทําสงครามแบบ ‘ตะวันออก’ เจฟฟรี่ เรคอรด
(Jeffrey Record) มีความเห็นแยงวา ‘องคประกอบหลักของการทําสงครามนอกรูปแบบ
ก็คือ การทําสงครามยืดเยื้อ การรบแบบฉาบฉวย การแฝงตัวหรือ ‘เอ็งมาขามุด เอ็งหยุด
ขาตีง’ โดยการฝงตัว หรือใชความคลองตัว ที่เอื้อใหสามารถแฝงอยูกับประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางกลมกลืน และ สามารถใชสภาพแวดลอม (ทั้งแบบธรรมชาติและแบบ
มนุ ษย ส ร าง) เป น เกราะกํ า บังอย างดี ใ หแก กองกํ าลั ง ของขบวนการติดอาวุธ โคน ล ม
อํานาจรัฐ หลบเลี่ยงจากอํานาจการยิงของอาวุธที่เหนือกวาของศัตรู ซึ่งนาจะทําลายพวก
ขบวนการติดอาวุธได ในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถผลักดันหรือสรางเงื่อนไขให
ฝายศัตรูกลับตองพายแพทางการเมือง เพราะทําใหประชาชนฝายพลเรือน ตองเสียหาย
เดือนรอนจากการปราบปราม116 ผลที่ไดก็คือ องคประกอบสําคัญๆเหลานี้ มักจะหักลาง
ขอไดเปรียบของอํานาจทางทหารของ ‘ระบบสมัยใหม’ดังที่บรรยายโดยผูเขียนหนังสือ
ชื่อ สตีเฟน บิดเดิล (Stephen Biddle) ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จึง
เลือ กใชวิธีก ารรบนอกรู ป แบบ นอกกฎเกณฑ เพื่ อ หลบเลี่ ย งการรบกั บ ฝายที่ มี กําลั ง
เหนือกวาและ/หรือทันสมัยกวาของกองกําลังติดอาวุธทั้งหลายของชาติตะวันตก
ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดของทั้งคิลคูลเลนและแคสซิดี้ บรูซ ฮอฟฟแมน (Bruce
Hoffman) ก็แสดงความเห็นวา แทนที่จะมองวา หลักการจัดกําลังรบโดยพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรทางทหารของอเมริกัน ในบริบทของการรบนอกรูปแบบที่เรียกวา การทํา
สงครามตอตานลัทธิกอการรายระดับโลกาภิวัฒน มันนาจะไดประโยชนมากกวา ที่จะ
คิดใหมในบริบทของการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยที่เขาแยงวา
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แนวทางใหมดังกลาวนี้ จะตองสรางเงื่อนไขที่สําคัญๆพอๆกันทั้งทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ การทูตและการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้น ที่จําเปนตอการ
ตอตานหรือปราบปรามขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ แลวประมวลใหเปนดาน
หนึ่งขององคประกอบอันสําคัญในหลักคิดของทหาร117
ในการมองปญหาการทําสงครามนี้ในแบบคูขนาน ฝายทหารอังกฤษระดับสูง คือ ทาน
นายพลเอก เซอร รูเพิรต สมิธ (General Sir Rupert Smith) ไดเสนอแนวทางความคิดใน
สิ่งที่ทานเรียกวา ‘การทําสงครามทามกลางประชาชน’ (War amongst the people) วา
เปนผลสังเคราะหจากสิ่งที่เรียกวา สงครามยุคอุตสาหกรรม (ซึ่งเขาแยงวา เปนสงครามที่
จบลงดวยการใชระเบิดปรมาณู) และสงครามจรยุทธ โดยยืนยันวา สงครามจรยุทธ
ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญๆ คือ
สวนที่หนึ่ง คือ ‘ยุทธศาสตรของการยุแหย’ เพื่อสรางภาพใหประชาชนเห็นวา
ฝายตรงขามของฝายจรยุทธ เปนฝายที่ กดขี่ขมแหงประชาชน โดยในทางกลับ กัน ก็
ดําเนินการใหฝายจรยุทธไดรับการสนับสนุนมากขึ้นจากประชาชน
สวนที่สอง คือ ‘การโฆษณาชวนเชื่อใหเห็นความดีของฝายตน’ เพื่อยึดกุม
ความสนใจของประชาชน พรอมกับไดรับการยอมรับวา มีขีดความสามารถ ที่จะ
ปฏิบัติการตอบโตฝายศัตรูได เทากับเปนการสรางความชอบธรรม ใหกับฝายจรยุทธ
ดวย
สวนที่สาม ก็คือ ‘การทําลายหรือปฏิเสธเจตนารมณของฝายตรงกันขาม’ เปน
การทําลายขวัญและกําลังใจของฝายศัตรู ใหออนลาและถอแท
บทสั ง เคราะห ที่เ รี ย กว า ‘สงครามท า มกลางประชาชน’นี้ ทํา ให พ วกเราจํ า เป น ต อ ง
ยอมรับถึงกระบวนทัศนที่เปลี่ยนแปลงไปแลว ‘ทานแสดงความเห็นตางวา การใชกําลัง
ก็ยังตองมี ดังที่ผูกอการรายก็เคยสําแดงกําลังใหเห็น แต’ฝายเราก็ตองเขาใจเชนกันวา
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มันมีความสลับซับซอน’ และ ‘เราตองคิดวาฝายเราจะตองเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยใช
อาวุธยุทโธปกรณเชนเดิมที่มีอยูเหมือนเดิม แตเพื่อหวังผลที่แตกตางกันอยางมาก’118
ในความเห็นตางของทานนายพลเอก เซอร สมิธ ทานพูดถึงการเปลี่ยนแปลง 3 ขอในเชิง
มรดกทางความคิดที่เราไดรับสืบทอดกันมา ไดแก
ขอที่ 1 ‘กองทัพขนาดใหญ ไมใชวาจะเหนือกวา หรือทรงพลังกวาเสมอไป’ แต
กองกําลังขนาดที่เล็กกวา สามารถจะมีขอไดเปรียบมากกวากองกําลังขนาดใหญ ที่ไม
รูจักใชความไดเปรียบ หากวาปฏิบัติการของ ฝายจรยุทธมีความสอดคลองกับมาตรการ
อื่นๆ ที่เปนประโยชนตอเงื่อนไขทางการทหาร ทางการเมืองและเศรษฐกิจของตน หรือ
อีกนัยหนึ่ง ก็คือ การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐใหความสําคัญสูงสุดแก
การใชกองกําลังขนาดเล็กๆ (เชน ขนาดกองรอย หรือ หมวด หมู หรือ หนวยยอยตางๆ)
แทนที่จะที่ใชกองกําลังขนาดใหญที่ไมคลองตัว ประเด็นนี้มีความสําคัญเปนการเฉพาะ
สําหรับกองกําลัง เชน กองทัพบกออสเตรเลีย ที่มุงเนนปฏิบัติการในเชิงยุทธวิธี
ขอที่ 2 ผูเขียนยังโตแยงวา ในแงมุมของกฎหมายแลว ขบวนการ วิเคราะหและ
การตีความที่ใชอยูในปจจุบัน มีรากฐานความคิด มาจากกระบวนทัศนของการทํา
สงครามดานเศรษฐกิจในอดีต อันมีผลตอการตัดสินใจวาจะตองใชกําลังเมื่อใดและกอง
กําลังประเภทใด ประกอบกับการพิจารณาดวยวา จุดยืนความคิดของประชาชนเปน
เชนใด ธรรมาภิบาลของผูที่ติดอาวุธหรือฝายที่ไมติดอาวุธ แตกตางกัน หรือเหมือนกัน
เชนใดบาง
ขอที่ 3 ขาวมูลขาวสารและขาวกรองมีความสําคัญเปนตัวชี้ขาดถึงตอ ฐานะที่
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบของฝายตางๆที่เกี่ยวของ โดยที่การทํา ‘สงครามทามกลาง
ประชาชน’นั้ น แพ ห รื อ ชนะกั น ก็ ด ว ยข อ มู ล ข า วสาร โดยที่ อํ า นาจการยิ ง เป น เพี ย ง
กิ จ กรรมประกอบเท า นั้ น แต ใ นการทํ า สงครามยุ ค อุ ต สาหกรรมหรื อ สงครามด า น
เศรษฐกิจ สมการจะกลับเปนตรงกันขาม’119 ทั้งนี้ แฮมเมส เองก็มีความเห็นแยงใน
ทิศทางเดียวกันวา ‘การทําลายเปาหมายดวยอํานาจการยิงเปนหลัก มิใชคําตอบ120 โดยที่
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สิ่งที่ทานนายพลเอก สมิธ เรียกวา ‘สงครามทามกลางประชาชน’ นั้น ก็ปรากฏใหเปน
รู ป ธรรมว า เป น ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ เช น ที่ ข องกองกํ า ลั ง ทหาร
ออสเตรเลียและพันธมิตรตองเผชิญอยูในทุกวันนี้นั่นเอง
ปญหาการรบนอกรูปแบบหรือไรแบบแผนที่เกิดจากขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ จึงมีความซับซอนยิ่งขึ้น เมื่อมีพัฒนาการใหมที่เรียกวา ระบอบ ‘กาลิฟยุคไซเบอร’
(Cybercaliphate) ซึ่งฝายขบวนการอิสลามนิยมชูขึ้นวา เปนระบบสังคมที่อาศัยการจัดตั้ง
หรือเชื่อมโยงกันเปนเครือขายโดยไมมีรูปแบบสังคมที่ตายตัว โดยผานทางเครือขาย
โลกาภิวัฒนของสุเหรา องคกรเอกชนทั้งหลายที่เห็นอกเห็นใจ รัฐที่ยังไมอาจยึดกุ ม
อํานาจปกครองไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตตางๆทั่วโลก แต
พวกเขาก็สามารถปฏิบัติการไดภายใตเงื่อนไขปจจัยที่หลากหลาย ทําให ‘แนวรบภายใน
บานตนเอง’ (Home Front) ไมอาจจะปลอดพน อันตรายจากการถูกโจมตีได’121 ที่
จริงแลว ระบบโลกแบบเปดกวาง ที่เกี่ยวของกับกระแสโลกาภิวัฒน เปดโอกาสใหแก
อุดมการณของลัท ธิอิสลามนิยม 122 ทั้งนี้ แนวทางความคิ ดระบบกาลิฟแบบไซเบอร
(Cybercaliphate) เปนระบบคิดที่ปรับใชกับสิ่งที่ จอหน อารคิลลา และ เดวิด รอนฟลต
เคยเรียกวา ‘การทําสงครามแบบใชเครือขายอินเตอรเน็ต’ (Netwar) ซึ่งหมายความวา
กองกําลังหนวยเล็กๆ ปฏิบัติการแบบประสานกันเปนการรณรงคทําสงคราม โดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ที่ไมมีศูนยบัญชาการรบจุดหนึ่งจุดใดที่แนนอนตายตัว123 โดยนัย
นี้ ตามที่เดวิด ลาซารัซ (David Lazarus) ตั้งขอสังเกตไว คําวา จี’ฮัดโลกาวิวัฒน (Global
Jihad) หมายถึงอยางชัดเจนวา เปนการรณรงคทําสงคราม ของนักลิทธิอิสลามนิยมที่
นิยมการสูรบ อันเปนกระแสปจจุบัน 124 ในสภาพความเปนจริง ระบบ กาลิฟแบบไซ
121

David Martin Jones and M.L.R. Smith, ‘Greetings from the Cybercaliphate: Some Notes on
Homeland Insecurity’ in International Affairs, vol. 81, no. 5, 2005, p.941; and David Marting Jones,
‘Political Islam and the New Global Insecurity’ in Australian Army Journal, vol. III, no. 1, Summer
2005-6, p. 180.
122
ดู Kishore Mahbubani, ‘The Impending Demise of the Postwar System’, in Survival, vol. 47, no. 4,
winter 2005-6, p. 11.
123
John Arquilla, David Ronfeldt, and Michelle Zanini, ‘Networks, Netwar and Information-Age
Terrorism,’ in Ian O. Lesser et. Al. (ends), Countering the New Terrorism, RAND, Santa Monica, CA,
1999, p. 47.
124
David Lazarus, ‘From a War on Terror to a War on Ideas’, in Australian Army Journal, vol. III,
no. 1, Summer 2005-6, p. 167.

68

เบอร (Cybercaliphate) ก็คือผลผลิตโดยตรงของยุคขอมูลขาวสาร เปนการนําเสนอสิ่งที่
ทาทายความคิดในลักษณะที่ไมเคยมีมากอนสําหรับนักยุทธศาสตรตะวันตกและนัก
วางแผนงานของฝายทหาร ในทางกลับกัน พื้นที่ในระบบไซเบอรก็มีลักษณะของ ‘ถนน
ที่รถวิ่งสวนทางกันได’ (Two-Way Street) เทากับเปดโอกาสใหใชประโยชนไดอยาง
เต็มที่แกการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดเชนกัน
ตามความเห็นของ บรูซ ฮอฟฟแมน (Bruce Hoffman) ปญหายิ่งเพิ่มความยุงยากมากขึ้น
เพราะประสบการณในอีรัก นับตั้งแต ‘ขบวนการจี’
ฮัด รุนใหมจะได สั่งสม
ประสบการณตรงที่มีประโยชนมากในสงครามอีรัก อันเปนสงครามในเมืองใหญ’ ซึ่ง
การใชขีดความสามารถ ที่ไดเรียนรูใหมๆจากการทําสงครามในใจกลางเมืองใหญๆในที่
อื่นๆ บรูซฮอฟฟแมนโตแยงวา ‘นาจะมีผลทําใหเกิด การนองเลือดและการทําลายลาง
มากยิ่งขึ้น และอาจขยายตัวไปเปนสงครามในระดับระหวางประเทศและขามพรมแดน
ความเชื่อศรัทธาทางศาสนาไดดวย อันเปนการใชความรุนแรงของฝายขบวนการจี’ฮัด
ซึ่งในอดีตเราเคยประสบพบเห็นมาบาง แตก็ถือวายังมีประสบการณนอยมาก125 โดย
ปญหาที่ทาทายนี้ ก็เพิ่มพูนจากการตั้งขอสังเกตของ โอลิเวอร รอย (Oliver Roy) ใน
ขอเขียนของเขาที่ชื่อ Globalized Islam: the Search for a New Ummah (อิสลาม
โลกาภิวัฒน:การแสวงหาโลกใหมของอิสลาม) โดยที่ รอยไดแยงวา ‘การขยายตัวเติบ
ใหญของอิสลามในขอบเขตทั่วโลก ทําใหเสนแบงพรามัวขาดความชัดเจน ระหวาง
ศรัทธาความเชื่อทางศาสนา สังคมหนึ่งสังคมใดและเขตแดนของรัฐประเทศ โดยที่
หนึ่งในสาม ของชาวมุสลิมอาศัยอยูในขณะนี้ ในฐานะของชาวมุสลิมสวนนอยที่
เลื่อมใสในลัทธิฟนรากฐานความเชื่อเดิมขึ้นใหม (Neofundamentalism) คอยๆไดรับ
การยอมรับมากขึ้นในหมูเยาวชนมุสลิมที่ยังไม รากฐานความเชื่อที่มั่นคง –โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในหมูเยาวชนมุสลิมรุนชั่วคนที่ 2 และ 3 ---โดยที่ปรากฏการณนี้กําลังปอนเชื้อ
ใหเกิดลัทธินิยมความรุนแรง (Radicalism)ในรูปแบบตางๆ’126 สวน คริสโตเฟอร ไม
เคิลสัน (Christopher Michaelson) ก็ไดโตแยงในทํานองเดียวกันวา กลุมที่นิยม ความ
125

Bruce Hoffman, Combating Al Qaeda and the Militant Islamic Threat, RAND, February 2006, p.

12.
126

Oliver Roy, Globalized Islam: the Search for a New Ummah, Columbia University Press, New
York, 2004, introduction.
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รุนแรงดวยการกําหนดตนเองนี้ ไดรับแรงบันดาลใจจากเครือขายระดับโลกาภิวัฒน แต
ปฏิบัติการ แบบลุกฮือฉับพลันและเปนอิสระจากกันและกัน 127
บางเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในยุโรปตะวันตก (โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงลอนดอน
ปารีสและเนเธอรแลนด) ประกอบกับมีขอเขียน หรือบทความที่เสนอบทวิเคราะห
แนวความคิดกระแสใหมๆดังกลาว น าจะเอื้อใหเห็นการเผชิญหนาของสถานการณ
ดังกลาว แตประเด็นของ รอย ก็มองขามความจริงที่วา ‘การแฝงตัวหรืออําพรางตัว’ ที่
เปนขอไดเปรียบของฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในตะวันออกกลาง ก็อาจ
จะนํ า มาใช ตอต า นตอบโต ผูป ระสงค ร ายไดใ นที่ อื่น ๆ เช น ในใจกลางเมื อ งของเมล
เบิอรน ประเทศออสเตรเลีย แตถึงกระนั้นก็ตาม อยางนอยก็มีความเปนไปได ที่วา ความ
รุนแรงเปนปญหาที่ทาทายมาก เพราะว า ‘ศั ตรู ใ หมๆของเรา ไม เพียงแต มุงมั่น ที่ จ ะ
ทําลายลาง โดยพรอมจะขยายอํานาจการทําลายลางใหไดสูงสุด อันเปนผลพวงที่ไดจาก
ปฏิบัติการ’ โดยที่ความมุงมั่นเชนนี้ แตกตางอยางชัดเจนกับลักษณะเฉพาะของสังคม
แบบตะวันตก เชน ออสเตรเลีย โดยที่ผูคนในสังคมของเรา ‘รักชีวิต’ ดังที่นักวิจารณ โร
เจอร คิมบอลล (Roger Kimball) ตั้งขอสังเกตไว และ ‘ปจจุบันนี้ คนในสังคมเรามี
จํานวนนอยลงเรื่อยๆ ที่พรอมจะยอมตายเพื่ออุดมการณ’128

ทัศนะตางๆ ดังกลาวที่แสดงไวในที่นี้ สอดรับกันกับขอสรุปของ กลุมศึกษาวิกฤติกาล
ระหวางประเทศ (International Crisis Group – ICG) ในรายงานที่ชื่อวา Understanding
Islamism โดยที่รายงานฉบับนี้ชูประเด็นโตแยงวา:
ทางประเทศตะวันตกจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่จําแนกอยางชัดเจนโดย
คํ า นึ ง ความหลากหลายทางชี ว ทั ศ น ภ ายใต ลั ท ธิ อิ ส ลามนิ ย มเชิ ง การเมื อ ง (Political
Islamism) ที่ยอมรับวา แมแตนักอิสลามนิยมที่มีแนวความคิดทันสมัยที่สุด ก็ยังตอตาน
อยางลึกๆ ตอนโยบายของสหรัฐฯ ในขณะนี้ และเปนพันธะกิจที่ตองเจรจาตอรองรอบ
ใหมในเรื่องของความสัมพันธกับชาติตะวันตก อีกทั้งมีความเขาใจดวยวา ปญหากรณี
127
128

Christopher Michaelson presentation to the United Services Institute of the ACT, 12 April 2006.
Rober Kimball, ‘After the suicide of the west’, in The New Criterion, January 2006, pp. 8-9.
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ขัดแยงระหวาง อิสราเอลกับปาเลสไตนก็ยังดํารงอยู สงครามยึดรองอีรัก และวิธีการทํา
‘สงครามกับลัทธิกอการราย’ก็กําลังดําเนินไปอยางจริงจังมาก ยิ่งทําใหกระแสความคิด
ของขบวนการจี’ฮัดยิ่งอันตรายมากขึ้นและจุดฉนวนแผ ความรุนแรงไปทั่ว และไดรับ
ความเห็ น อกเห็ น ใจเพิ่ ม ขึ้ น 129 ในขณะที่ ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะดั ง กล า ว ที่ อ ยู
นอกเหนื อ ขอบข า ย หรื อ ขี ด จํ า กั ด ของกองทั พ บกออสเตรเลี ย แต ถึ ง กระนั้ น การ
ดําเนินการของกองทัพบกออสเตรเลียก็ควรจะตองเปนที่รับรูของกลุมศึกษาวิกฤติกาล
ระหวางประเทศ (ICG) ในขณะที่ทาง กลุมศึกษาวิกฤติกาลฯก็มีความชัดเจนวา ประเทศ
เชนออสเตรเลีย...
‘ควรจะตองสงวนทาทีในขีดความสามารถของตน ที่จะชี้นําการอภิปรายโตแยง
ในระหวางกลุมหรือขบวนการอิสลามนิยมดวยกัน โดยที่ประเทศตางๆเชน ออสเตรเลีย
ควรจะตระหนักอยูแลววา นโยบายของประเทศตนจะสงผลกระทบเชนใดบาง.....โดยที่
บรรดาผูกําหนดนโยบายทั้งหลาย มีภาวะเสี่ยงตอการยั่วยุใหเกิดผล 2 ประการ ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ไมพึงประสงคพอๆ กัน คือ
หากไมเปนการสรางเงื่อนไขใหเกิดการรวมตัวกันของนักเคลื่อนไหวฝายอิสลาม
ที่มีแนวโนมรุนแรงในระดับที่แตกตางกัน ใหมีปฏิกิริยาตอตานรวมกัน ละเวนความ
แตกตางหรือสงวนจุดตางระหวางอิสลามนิยมดวยกันเอง ที่นาจะเปนพัฒนาการที่มี
ประโยชนหรือทําใหฝายอิสลามนิยมที่มีแนวโนมยึดมั่นในแนวทาง อหิสา หรือ ทางสาย
กลาง จะถูกครอบงําโดยฝายนิยมการทําสงครามจีฮัด130
การที่จะหลีกเลี่ยงการครอบงําดังกลาว จะตองกําหนดใหมีแผนการรณรงคที่มีหลายมิติ
ซึ่งชัดเจนอยูแลววา นี่คือภารกิจที่ละเอียดซับซอนมาก เกินกวาขอบเขตอํานาจปฏิบัติการ
ของกองทั พ บกออสเตรเลี ย แต เ พี ย งฝ า ยเดี ย ว หรื อ แม แ ต ก องกํ า ลั ง ป อ งกั น ประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Defence Force – ADF) การตอบโตปญหาที่ทาทายตางๆ
ดังกลาวนี้ จําเปนจะตองมีจุดเชื่อมโยงในขณะที่สังคมกําลังขยายตัว ดังที่ เดวิด มารติน
(David Martin) เคยตั้งขอสังเกตไววา ‘จําเปนตองใชแนวทางใหมที่อาศัยความเขาใจ ใน
129

คณะศึกษาวิกฤติกาลระหวางประเทศ (International Crisis Group or ICG), Understanding Islamism,

Notwithstanding these current issues, it is possible to recognise that Jihadists’actions are inspired also
by events that predate 9/11.
130
International Crisis Group, Understanding Islamism.

71

ประเด็นปญหาเปนสํ าคั ญ เพื่อจะเขาใจได ดียิ่ งขึ้น ตอลักษณะที่เด น ชั ดของแนวทาง
อิ ส ลามที่ นิ ย มใช ค วามรุ น แรง เข า ใจความสั ม พั น ธ กั บ โลกของตลาดความคิ ด ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนโลกที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน รวมทั้งตองมีขีด
ความสามารถในการสํารวจตรวจสอบดานที่ปดลับ ของลักษณะเชื่อมโยงดังกลาว ที่มุง
ทําลายเสถียรภาพ ของทั้งรัฐที่พัฒนาแลวกับรัฐที่กําลังพัฒนา131
นักวิชาการของบริษัทแรนด (RAND)ของสหรัฐฯ เชอรีล เบอรนารด (Cheryl Bernard)
ไดพยายามที่จะพัฒนาแนวทางดังกลาว โดยที่ เบอรนารด อธิบายวา โดยอาศัยความ
เขาใจการตอสูทางความคิดหรือ การตอสูเชิงอุดมการณกับอิสลาม และโดยการจําแนก
แยกแยะแนวโนมทางความคิดของฝายอิสลามนิยมสายตางๆ ที่กําลังชวงชิงการนําทาง
ความคิดอยูในขณะนี้ ในขณะที่บรรดาผูนําของฝาย โลกตะวันตกตองสามารถโนมนาว
ผูนําฝายประเทศอิสลามที่เหมาะสมจะเปนหุนสวน ทางความคิดได และตองพรอมที่จะ
ทํางานรวมกันเพื่อสกัดกั้น แนวทางความคิดของพวกที่นิยมใชความรุนแรงอยางสุดขั้ว
ในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมกระบวนการสรางประชาธิปไตยและการพัฒนา132 โดยที่
เธอเสนอแนะใหใช แผนบัญญัติ 5 ประการ (Five-Point Plan) เพื่อ พัฒนาความคิดแบบ
อิสลามที่นิยมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยและประชาสังคม ในขณะเดียวกันก็ตอง
ให ฝ า ยประเทศตะวั น ตกมี ค วามยื ด หยุ น ในการจั ด การอย า ง เหมาะสมกั บ เงื่ อ นไข
สภาพการณที่แตกตาง ดังตอไปนี้:
1. สนับสนุนผูที่มีความคิดทันสมัยกอน คอยสงเสริม อิสลามตามทัศนะของ
พวกเขา โดยเอื้ออํานวย ใหมีเวทีสามารถเผยแพรความคิดไดอยางกวางขวาง
เพื่อจะแสดงขอคิดความเห็นของตนไดในวงกวาง
2. สนับสนุนผูมีความคิดแนวจารีตประเพณีนิยม (Traditionalists) ใหมาก
เพียงพอ เพื่อใหพวกเขาสามารถ อยูไดโดยเขมแข็งพอที่จะตานกระแส
ความคิ ด ของ ฝ า ยที่ นิ ย มการฟ น ฟู ค วามคิ ด พื้ น ฐานดั้ ง เดิ ม หรื อ
Fundamentalists – (หากและเมื่อใด ที่มีทางเลือกเพียง 2 แนวทางเทานั้น)
131

David Martin Jones, ‘Political Islam and the New Global Insecurity’ in Australian Army Journal,
vol. III, no. 1, Summer 2005-6, p. 181.
132
Bernard, Five Pillars of Democracy.
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– โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความคิด แนวจารีตนิยมแตในขณะเดียวกันก็เปน
นักปฏิรูป (Reformist) ดวย
3. ตอตานฝายที่นิยมฟนฟูความคิดพื้นฐานดั้งเดิม (Fundamentalist) อยางสุดขั้ว
อยางจริงจัง โดยโจมตีจุดออนขอดอยตางๆ ที่แฝงอยูในความนาเชื่อถือ ทั้งใน
เชิงอิสลามและเชิงอุดมการณ คอยเปดโปงความฉอฉล ความโหดราย ความ
เขลา อคติ แ ละความผิ ด พลาดที่ ป รากฏให เ ห็ น ในอ า งอิ งอิ ส ลาม ความไร
ประสิทธิภาพในการชี้นําและในการปกครอง รวมทั้งการเปลี่ยนคนหนุมคน
สาวใหกลายเปนวัตถุระเบิดแบบพลีชีพ
4. สนับสนุนใหฝายรัฐที่ไมยึ ดศาสนาเปนหลั กในการปกครอง (Secularists)
โดยพิจารณาเปนแตละกรณี ซึ่งทางชาติตะวันตก ควรจะตองสงเสริมฝายที่
นิยมปกครองโดยไมยึดศาสนา ใหยอมรับวา ลัทธินิยมฟนฟูความคิดพื้นฐาน
ดั้งเดิม เปนศัตรูรวม และในทางกลับกัน ก็ตองไมสงเสริมใหฝายที่นิยมรัฐที่
ไมยึดศาสนาเปนหลักในการปกครอง ถูกถึงไปเปนพันธมิตรกับกองกําลังที่
ตอตานสหรัฐฯ นอกจากนี้แลว ชาติตะวันตก ยังตองสนับสนุนความคิดที่วา
ศาสนจักรกับ(อาณาจักร)รัฐ ควรจะตองแยกจากกันในในหมูอิสลาม อีกดวย
5. พัฒนาสถาบันตางๆทั้งที่เปนสถาบันทางวัฒนธรรมและประชาสังคมที่ไมยึด
ศาสนาเปนหลักและโครงงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้องคกรตางๆของชาติ
ตะวันตกจะชวยไดมาก ในการพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมที่เปนอิสระ
อันจะเปนการเปดพื้นที่วางในโลกของอิสลาม เพื่อพลเมืองคนธรรมดาสามัญ
จะศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองและเพื่อจะ
กอรูปการความคิดหรือทัศนะ ของตนเองได133
ขอเสนอแนะดังกลาวขางตน ดังที่หลายๆ ทานไดแสดงไวในเอกสารทํางานชิ้นนี้ เปน
ขอเสนอแนะที่เกินกวาขอบเขตเฉพาะของกองทัพบกออสเตรเลีย ถึ งกระนั้น ก็ตาม
ขอเสนอแนะเหลานี้ก็ใชเปนบทเรียนได สําหรับการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ ซึ่งเจตนารมณของประชาชนคือเงื่อนไขสําคัญ หากไมใชศูนยกลางที่ดึงผูคน
ใหเขารวม นอกจากนี้แลว ขอเสนอแนะที่วายังจําเปนตองเปนที่เขาใจ ของผูที่มีบทบาท
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เกี่ยวข องกั บ การพัฒนาและปฏิบัติ การตามหลัก นิ ยมและแนวทางความคิ ด ที่ ต อต าน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
นักวิชาการของ แรนด (RAND) อีกทานหนึ่งคือ โนรา เบนซาเฮล (Nora Bensahel) ก็
แยงว า ยุ ทธศาสตร ใ ดก็ตามที่ประสบความสํ าเร็ จ ‘จะตองคํ านึ งถึงการปฏิ บั ติก ารที่
สัมพันธกันของพันธมิตรขบวนตางๆ ตองเขาใจวา การดําเนินการตางๆที่ใชในเขตหนึ่ง
อาจจะมีผลตรงกันขาม และผลที่ตามมาอาจไมเหมือนที่คาดคิดไว’ เชน ผลทางดาน
การทหาร ทางการเงินการคลัง การรักษากฎหมาย การขาวกรอง และการกอสรางฟนฟู
บานเมืองขึ้นใหม134 ทั้งนี้ องคการปองกันประเทศของออสเตรเลีย (The Australian
Defence Organization – ADO) รวมทั้งกองทัพบก ยอมมีบทบาทอันสําคัญ อยางนอยก็
ในเชิงแนวทางความคิด ที่จะตองคิดใหรอบคอบวา จะปองกันประเทศอยางไรในบริบท
ดังกลาวนี้
ฝายนักวิพากษวิจารณเองที่พิจาณณาเรื่องยุทธศาสตรดังที่ไดนําเสนอแลวโดย เบอรนารด
และเบนซาเฮล ก็อาจจะโตแยงไดวา พวกเขานําเสนอทัศนะตางๆ ที่อาจจะยึดเอาสหรัฐฯ
เปนศูนยกลางมากเกินไป ดังนั้น ทางเลือกที่ออกแบบไวใหเหมาะสมสอดคลองมากกวา
กับภูมิภาคของออสเตรเลีย จึงไดรับการพัฒนาโดย แอนโธนี่ บูบาโล และ เกร็ก ฟลี่
(Anthony Bubalo and Greg Fealy) ทั้งนี้ในขอเขียนรวมกันของทั้งสองในระยะหลังนี้ ที่
เรียกวา จะเขารวมขบวนคาราวานหรือไม? (Joining the Caravan?) ทั้งสองทานก็ได
นําเสนอแผนบัญญัติ 6 ประการ ดังตอไปนี้:
(1) มุงเปาระดับโลกาภิวัฒน แตก็ไมละเลยระดับทองถิ่น
(2) ปรับการจําแนกแยกประเภทของนักอิสลามนิยมใหชัดเจนยิ่งขึ้นกวาเดิม
และบรรดาผูที่นิยมแนวทางฟนฟูความคิดพื้นฐานดั้งเดิมขึ้นใหม หรือ
Neo-Fundamentalist (โดยหลีกเลี่ยงคําวา ‘หัวรุนแรง หรือ พวกสุดขั้ว’
หรือ ‘พวกกลางๆ’)
(3) ใชแนวทางที่สงผลสะเทือนนอยกวา โดยใชการเจรจาแลกเปลี่ยนทัศนะ
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กับนัก อิส ลามนิ ย ม (รวมทั้งการได รั บ รู ถึ ง’พวกสุ ด ขั้ว กระแสหลั ก ’Radical Mainstream)

(4) คิดเรื่องของการศึกษาและ ‘สงครามความคิด’ในนัยกวางๆ (เพื่อตอสูกับ
แนวทางตางๆที่เปนฐานความคิดของลัทธิกอการราย)
(5) สงเสริมใหมีความโปรงใส (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชูความโปรงใสในกรณี
ของชาวซาอุดิ อะราเบีย ผูเปลี่ยนจากแนวทางจารีตนิยม เปน แนวปฏิรูป
หรือสมัยใหม)
(6) ตองสํานึกเรื่อง 2 มาตรฐานและภาวะที่อยูระหวาง 2 ขั้วของระบอบ
ประชาธิปไตย (ความนาเชื่อถือในเชิงประชาธิปไตย ไมควรจะถือวามีอยู
แลว หรือ ไมรับรูเลย)135
ขอเสนอแนะเหลานี้ชี้ใหเห็นจุดออนขอดอยของกองทัพบกออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ทักษะดานจิตสํานึกเชิงวัฒนธรรมและภาษา การศึกษาอิสลามและภาษาตะวันออก
กลางที่เกี่ยวของ ยังถือวาไมมีการศึกษาอยางจริงจังจนกลายเปนจุดแข็ง โดยที่นาจะให
อภัยกับทางกองทัพบกได ที่ใหการสนับสนุนเพียงคําพูด ถาหากวาจุดออนนี้เปนเพียงผล
พลอยไดของ พันธะกรณีตอตะวันออกกลางในระยะหลังนี้ แตตะวันออกกลางก็อยูใน
ความวิตกกังวลดานความมั่นคงของออสเตรเลียมานาน นับตั้งแตการเปดเสนทางการคา
คือ การเปดคลองซูเอซ และวิกฤติกาลประเทศซูดาน เมื่อป ค.ศ.1885 แตที่ยังโตแยงกัน
ได ก็ คื อ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ตะวั น ออกกลางมี ค วามสํ า คั ญ อย า งต อ เนื่ อ งสํ า หรั บ
ออสเตรเลีย ในเชิงภูมิ-ยุทธศาสตร ที่กําหนดใหตองใหความสนใจมากเกินกวาที่เคย
ตั้งใจไวในแวดวงของการปองกัน ประเทศและการกําหนดนโยบายตางประเทศ 136
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บางที่อาจจะมีเหตุผลหนึ่งที่เปนจุดบอดในเรื่องสําคัญเชนนี้ ก็คือ มีเพียงบางครั้งบาง
โอกาสเทานั้นที่พวกเขาเห็นประเด็นนี้ใน‘จอเรดาร’ยุทธศาสตรของออสเตรเลีย สวนที่
อาจจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดสถานการณเชนนี้ ก็อยูในทํานองเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ
กองทัพบกสหรัฐฯก็คือ ออสเตรเลียปฏิเสธไมยอมรับวา การตอบโตขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ เปน ปฏิกิริยาในเชิงวัฒนธรรมตอความพายแพ หรือกลัวเสียศักดิ์ศรี
เกียรติภูมิที่อาจจะตองพายแพตอฝายที่เห็นวาดอยกวาตน ทําใหฝายออสเตรเลียตัดสินใจ
ละทิ้งปฏิบัติการปราบปรามฝายขบวนการติดอาวุธฯตางๆ สงครามในเวียดนามเปนการ
สูญเสียที่เกิดจากการปราบปรามกวาดลางขบวนการติด อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ แตทั้ง
ฝายทหาร ออสเตรเลียและอเมริกันก็มีปฏิกิริยาที่แตกตางกัน โดยที่ฝายทหารอเมริกัน
กลาววา ‘ไมมีการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ อีกตอไปแลว’ แตฝาย
อเมริกันก็ยังคงพรอมที่จะปฏิบัติการปราบปรามอีก ตราบเทาที่เปนการตอสูตามแบบ
แผน ในทางกลับกัน ออสเตรเลียประกาศจุดยืนวา ‘ไมมีการสงกําลังไปปราบปราม’ อีก
แลว แมวาจะยังคงสงวนทาที แตก็พรอมจะปฏิบัติการในระบบไมทุมเทกําลังพล ตราบ
เทาที่ยังอยูในเงื่อนไขแวดลอมที่กําหนดได หรือ เปนภารกิจไดรับมอบหมายของกองทัพ
ออสเตรเลีย’137
ในขณะเดียวกัน การแสดงทาทีภายในประเทศตอปญหาที่ทาทายดังกลาว ในแงของภัย
คุกคามภายในประเทศ ก็ถือวา มิใชความรับผิดชอบในขั้นตนของทางกองทัพ แตถึง
ที่สุดแลว หากมองในบริบทของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศ ทางกองทัพบก
ออสเตรเลียก็มีบทบาทรอง หรือเพียงแตคอยใหการสนับสนุนรวมกันกับหนวยงานอื่นๆ
ของรัฐ ในขั้นตนก็คือ เปนความรับผิดชอบของกองกําลังตํารวจของออสเตรเลีย ความ
จริงแลว ในหลายประเทศตะวันตก กองทัพจะไมมีบทบาทภายในประเทศแตอยางใด แต
ก็เคยมีสถานการณที่กําหนดใหกองทัพออสเตรเลียตองประสานความรวมมือใน ลักษณะ
ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น กั บ กองทั พ ของประเทศต า งๆ ในภู มิ ภ าค เช น การปฏิ บั ติ ก ารใน
อินโดนีเซีย ประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา เปน
ประเทศที่ซึ่งกลุมอิสลามที่นิยมใชความรุนแรง เคยปฏิบัติการ เปนการชี้ใหเห็นวา มี
ความสอดคลองกับสถานการณที่ทางกองทัพบกออสเตรเลีย ในปจจุบันนี้ควรจะตองให
137

จากการหารือกันระหวางผูเขียนกับ David Kilcullen, 9 April 2006.

76

ความสําคัญในปญหานี้ โดยที่ความสอดคลองก็ยังอยู แมวาขอกําหนดใหใสใจโดยทันที
เกิดจากความสําคัญเรงดวนในเชิงปฏิบัติการที่เปนอยูในขณะนี้ในแถบตะวันออกกลาง
อนึ่ง มีอยู 2 ประเด็นที่อุบัติขึ้นในความคิด ซึ่งจําเปนตองเรงพิจารณาตอไป ก็คือ
หนึ่ง ทางกองทัพบกจําเปนตองพิจารณาทบทวนวา จะทําการฝกทหารอยางไร
ใหมีขีดความสามารถในดานภาษาตางประเทศ และใหสามารถปรับตัวไดในบริบ ท
วัฒนธรรมที่แตกตางจากตน เพื่อใหสามารถปรับตัวไดกับความพยายามที่จะบอนทําลาย
ฝายขบวนการติดอาวุธโคน ลมอํานาจรัฐ ทั้งในเชิงความมั่งคงและเสถียรภาพในระดับ
ภูมิภาค ในขณะที่ บรูซ ฮอฟฟแมน โตวา นอกเหนือจากการที่จะตองเสริมทักษะของ
ทหารในเชิง ‘ไมแข็ง’สําหรับใช‘สังหารและจับกุม’และทําลายลางฝายศัตรูใหราบคาบ
แลว ยังจะต องมีทั ก ษะในเชิง ‘ไม น วม’อี ก ดวย ซึ่งรวมทั้ งทั กษะในการเจรจา งาน
สงครามจิตวิทยา ความรูในเชิงชาติพันธวิทยา ทั้งในเชิงสังคมและวัฒนธรรม การศึกษา
เรื่องของประเทศอื่นๆ ตองเรียนรูทฤษฎีที่ยุงยากซับซอน และระบบการบริหารจัดการ
ตางๆในดานของกิจการพลเรือน โดยที่เขาแยงวา ความรูใหมๆดังกลาวขางตน จะมี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นสําหรับปฏิบัติการ ในสภาพแวดลอมที่มีพลวัตรตลอดเวลาและตอง
พลิ ก แพลงกลั บ ไปมาแบบครึ่ ง น้ํ า ครึ่ ง บก ซึ่ ง ฝ า ยตรงข า มที่ ป ฏิ บั ติ ก ารรบแบบนอก
รูปแบบ มีความคลองตัวในสภาพเงื่อนไขดังกลาว138
สอง ทางกองทัพบกจําเปนตองปรึกษาหารือกับหนวยงานสวน อื่นๆขององคการ
ปองกันประเทศ เพื่อจะพิจารณาทบทวนใหมวา ฝายออสเตรเลียควรจะใชประโยชน
สู ง สุ ด จากโครงงานประสานความร ว มมื อ เพื่ อ การป อ งกั น ประเทศ ( Defence
Cooperation Program – DCP) ไดดวยวิธีการใด ในขณะที่ โอลิเวตติ (Olivetti) ยืนยัน
วา ลัทธิอิสลามนิยมที่สุดขั้ว หรือนิยมความรุนแรง ‘สามารถจะยันไวได โดยการโจมตี
ทางออมตออุดมการณ ตอทรัพยากรที่สนับสนุนพวกเขา และตอประเด็นที่พวกเขาชูไว
ในเชิงโฆษณาชวนเชื่อ โดยประสานกันกับนโยบายที่สนับสนุนฝายกระแสอิสลามแบบ
จารีตประเพณี ที่ตอตานพวกฝายอิสลามสุดขั้นหรือฝายที่นิยมความรุนแรง’139 โดยที่
138
15.
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โครงงานประสานความรวมมือเพื่อการปองกันประเทศ หรือ DCP ขางตน ควรจะตอง
เนนที่การสรางขีดความสามารถดานปฏิบัติการในตางประเทศ เพื่อจะสามารถตอบโตภัย
คุกคามจากขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐหรือขบวนการกอการรายขามชาติ โดย
ที่กิจกรรมทางทหารอื่นๆ เชน โครงการแลกเปลี่ยน(เจาหนาที่ทหาร)หรือโครงการซอม
รบตางๆ ก็ควรจะตองเนนย้ําใหตรงเปา เพื่อจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี้ได
ส ว นทั ศ นะที่ ส อดคล อ งกั น กั บ กระแสความคิ ด ต า งๆดั ง กล า วข า งต น นั้ น แคสซิ ดี้ มี
ขอสังเกตวา ‘มิติทางทหาร เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น โดยมิใชมิติหลักทางความคิด ของ
ยุทธศาสตร ที่กวางไกลกวาของกระบวนการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม....
โดยคํานึงถึงดวยวา ยุทธศาตรระดับโลกาภิวัฒน ของการตอบโตขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ จะตองใชประโยชน จากองคประกอบทุกอยางของฝายที่มีพลังอํานาจทั้ง
ในระดับประเทศและระหวางประเทศ แทนที่จะยัดเหยียดใหเปนภาระเกือบทั้งหมด
ใหแกทางกลไกของทหาร’140 อยางไรก็ตาม ในทางกลับกัน ฝายทหารก็มีบทบาท อัน
สําคัญยิ่งและตองสวมบทบาทที่ชัดเจน อยางนอยก็ในการกําหนดภาพที่ชัดเจนวา ฝายตน
มีบทบาทเชนใดในสถานการณที่ยุงยากซับซอนยิ่งเชนนี้ ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะทางกองทัพบกของออสเตรเลีย และในมุมกวางกวานี้ ก็คือ องคการปองกัน
ประเทศของออสเตรเลีย ที่จะตองมีความเขาใจอยางแจมชัด และตองกําหนดบทบาทของ
ตนใหแนชัดภายในบริบทนี้
ทั้งนี้ ทัศนะของฮอฟฟแมนก็อยูในทิศทางเดียวกันกับขอเสนอแนะของ เดวิด คิลคูลเลน
พอๆกันกับหลักการตางๆสําหรับใชตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ของ
กองทัพบกออสเตรเลียที่สืบเนื่องจากของกองทัพอังกฤษ สําหรับแนวทางของฮอฟฟ
แมน เงื่อนไขสําคัญๆมีดังตอไปนี้:
• ตองแยกศัตรูออกจากประชาชน เสมือนแยกปลาออกจากน้ํา (ปฏิเสธมิใหมี
แหล ง หลบซ อ นหรื อ แอบแฝงตั ว มิ ใ ห ไ ด รั บ ทรั พ ยากรที่ จํ า เป น และการ
สนับสนุน อีกทั้งยังเทากับขจัดเงื่อนไขมิใหเคลื่อนไหวหรือโยกยายกําลังได
โดยอิสระ)
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• บงชี้ตัวศัตรูและทําใหกลายเปนกลาง หรือทําใหหมดศักยภาพในการสูรบ
• สรางเงื่อนไขแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัย (ขยายพื้นที่ตามลําดับ จาก
ระดับทองถิ่น เปนระดับภูมิภาค และระดับโลกาภิวัฒนในที่สุด)
• ทํ า ลายการโฆษณาชวนเชื่ อ ของฝ า ยตรงข า มอย า งต อ เนื่ อ งและอย า งมี
ประสิทธิภาพ (โดยบูรณาการฝายขอมูลขาวสาร หรือขาวกรอง ใหเขากัน
แบบเปนองครวม กับงานรณรงคดานกิจกรรมพลเรือน)
• ใชความพยายามร ว มกั น ระหว างหน ว ยงานต า งๆที่ เกี่ย วข อง เพื่ อกํา หนด
มาตรการตางๆที่แสดงธรรมาภิบาลตอพลเรือนที่รับผิดชอบ141
วิ ธี คิ ด ต า งๆที่ ก ล า วถึ ง โดย เบอร น าร ด บู บ าโล แ ละฟ บี่ รวมทั้ ง กลุ ม ศึ ก ษาวิ ก ฤติ ก าล
ระหวางประเทศ หรือ ICG และกลุมอื่นๆ ดวย ตางชี้ใหเห็นขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่
เรียกรองสูงมาก เกิดกวาขอบเขตของหนวยงานหนึ่งใดของรัฐบาล เชน กองทัพบก
ออสเตรเลีย ความจริงแลว ก็มีขอบงชี้หลายประการที่วา หนวยงานของรัฐบาลจํานวน
หนึ่ง และองคกรหุนสวนอีกจํานวนหนึ่ง ก็ไดเริ่มแยกกันแกปญหาที่มีความสลับซับซอน
นี้ ตามความเร็วดวนของตนเอง อยางไรก็ตาม เทาที่ผานมาก็เห็นเปนที่ประจักษวา เปน
การแยกกันแกปญหา โดยมิไดมีกรอบการดําเนินการเชิงแนวทางความคิด ที่จะสงผลได
กวางไกลมากพอ ที่จะเอื้อใหรัฐบาลโดยองครวมสามารถที่จะตามทันได และจะกลาวอีก
นั ย หนึ่ ง ได ว า แทนที่จ ะสอดรั บ กั น กั บ ยุ ท ธศาสตร ก ว า งๆของพั น ธมิ ตรสํ า คั ญ ๆของ
ออสเตรเลีย เห็นไดชัดเลยวา การที่จะตอบสนองไดดีเพียงพอตอยุทธศาสตรดังที่เสนอ ก็
ตองมีการประสานความรวมมืออยางดีทั้งระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐบาล รวมทั้ งในระดับระหวางประเทศดวย อยางไรก็ ตาม
ในขณะที่องคาพยพทั้งหลาย ของรัฐบาลแสดงความวิตก กังวลอยางยิ่งกับปฏิบัติการ
ตอตานหรือตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยาง กองทัพบก
จําเปนตองพิจารณาวิธีคิดเหลานี้อยางจริงจัง
ในการพิจารณาวิธีคิดตางๆดังกลาวขางตน มีผลกระทบอยางมากตอกองทัพบก ในขณะ
ที่ ต อ งเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก ารในอนาคต และสํ า หรั บ การโน ม น า วให
141
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หนวยงานอื่นๆ ของทั้งรัฐบาล และองคกรเอกชนและพันธมิตรตางๆ เขามาเปนแนวรวม
อันกวางขวาง โดยที่ขอโตแยงที่ไดนําเสนอ ชี้ใหเห็นความจําเปนที่ตอง มีจิตสํานึก
รวมกันเชิงวัฒนธรรม มีความเขาใจเชิงวัฒนธรรม และใชขอไดเปรียบทางวัฒนธรรม
เพื่อจะสามารถตอบโตหรือตอตานอยางมี ประสิทธิภาพ ตอขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ ดังที่ตั้งขอสังเกตโดย คิลคูลเลน วา ‘ในขบวนการจี’ฮัด มีจุดเชื่อมโยงมากมาย
–และในความเปนจริงก็มีขอรองเรียนและพลังขับเคลื่อนจากภายใน ซึ่งลวนกําหนดดวย
วัฒนธรรมหรือเปนเงื่อนไขเชิงวัฒนธรรมนั่นเอง’142
การตอบสนองตอเงื่อนไขวัฒนธรรมที่จําเปน มิใชเปนภารกิจที่จะกระทําไดโดยงาย อีก
ทั้งยังมิใชเปนภารกิจโดยตรงของทางกองทัพบกออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คงไม
รูสึกวามีความสัดทัดเลย เมื่อคํานึงถึงรากเหงาทาง วัฒนธรรมที่เปนแบบอังกฤษมานาน
ทั้งในเชิงจารีตประเพณี และมักจะรูสึกทึ่งหรือรับไมไดกับ‘วิธีการแบบอเมริกัน’ ที่เนน
เทคโนโลยีและผลฉับพลันที่ไดจากสงครามแบบกดปุมวา สามารถแกปญหาไดทุกอยาง
แตประสบการณในอีรักและอัฟกานิสถาน ของทั้งกองกําลังที่รบตามแบบแผนและของ
หนวยรบพิเศษ โดยไมตองพูดถึง ความไรเสถียรภาพที่อาจจะเกิดขึ้นไดทาง ‘ทิศเหนือ
ใกล’ของออสเตรเลีย บอกเปนนัยๆวา เงื่อนไขที่จําเปนเชิงวัฒนธรรม เปนเงื่อนไขที่ชี้
ขาด ต อ การปรั บ ปรุ ง ขี ด ความสามารถในการตอบโต ต อ สถานการณ ดั ง กล า วของ
กองทัพบกออสเตรเลีย
ทั้งนี้ กองทัพบกออสเตรเลียก็มีความภาคภูมิใจในตนเอง วามีความคลองตัวที่สามารถ
‘เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไดเร็ว’โดยที่ ‘แนวทางสูรบโดยไมเผชิญหนาโดยตรง’ คือ
แนวทางตอบโตที่เลือกจะใชมากกวา สําหรับการตอบโตหรือตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ในยุคของการเขาถึงขอมูลขาวสารไดไมวาจะอยูมุมใดของโลกก็ตาม
ซึ่งความแตกตางกันทางภาษาและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ที่มีลักษณะทับซอนของ
ภาษาและค า นิ ย มทางสั ง คมที่ ข า มพรมแดน ที่ เ ราเรี ย กว า ‘นครรั ฐ ของกาลิ ฟ ยุ ค ไซ
เบอร’(Cybercaliphate) โดยที่แนวทางแบบไมเผชิญหนา ชวยยกระดับความสํานึกใน
เชิงวัฒนธรรมใหสูงขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอนเลย ทั้งนี้ทางกองทัพบกออสเตรเลีย
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ไดพัฒนากาวหนามามากพอสมควร ในการแสวงหาทางแกไขประเด็นปญหานี้ โดยการ
เพิ่มทรัพยากรตางที่ชวยใหคนมีสติปญหารอบดานมากขึ้น สามารถทํากิจกรรมพลเรือน
ได และเพิ่มศักยภาพในดานภาษาตางๆ ประเทศ แตก็ยังตองการสรางเสริมความสามารถ
พิเศษอีกมาก
การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่สลับซับซอน
ในทํานองเดียวกันกับทัศนะของ คิลคูลเลน และเปนกระแสความคิดกอนที่ ฮอฟฟแมน
และ แคสซิดี้ จะแสดงทัศนะ ก็เคยมีเอกสารที่เผยแพรโดยหนวยงานของรัฐบาลอังกฤษ
เรียกวา Whitehall Paper ชื่อวา ‘การเอาชนะขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่
ซับซอน’ (Defeating Complex Insurgency) ที่ตั้งขอสังเกตวา ยุทธศาสตรยุคสงคราม
เย็นและระดับปฏิบัติการในสงคราม ก็ยังคงถูกนิยามไวเชนเดิม แตมิติของการรับรูใน
ปจจุบันนี้ก็มีอิทธิพลทางความคิด โดยทางออมแกทั้งฮอฟฟแมนและแคสซิดี้ โดยที่มิติ
ทางความคิดนี้ก็ยิ่งแผขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นมาก ทามกลางการสื่อสารที่เชื่อมโยงถึงกันได
ทั่วทุกมุมโลก’ ทั้งนี้ แม็คอินเลย (Mackinglay)
ก็โตแยงไดอยางถูกตองวา ‘ใน
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวเพื่อตอตานขบวนการจี’ฮัด ฝายประชาชนคือสมรภูมิในความ
เปนจริง การเอาชนะความคิดจิตใจของประชาชน คือเปาประสงคที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ทั้งฝายทหาร ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และองคกรหรือผู ที่มีบทบาทใน
ดานความชวยเหลือเชิงมนุษยธรรม’143 ดวยเหตุนี้ แม็คอินเลย จึงกลายืนยันวา การ
‘สนับสนุนอยางไมออกหนา ของรัฐบาลสหรัฐฯตอการละเมิดนักโทษและ‘การใช
วิธีการดูแลเปนพิเศษ’ ไดสงสัญญาณดังๆ แตก็ขัดแยงกันในเรื่องนี้ ดังที่คริสโตเฟอร โค
เกอร (Christopher Coker)ตั้งขอสังเกตไววา ‘นอกเสียจากวา จะมีการไกลเกลี่ย อยางมี
จรรยาบรรณใหสงครามยุติลงได สงครามยุคนี้จะไมมีความหวังวาจะปดฉากลงได’144
สํ า หรั บ แม็ ค อิ น เล ย ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นมาก
เนื่องจากวา ‘ลักษณะของการเชื่อมโยงกันระหวาง’สายจัดตั้งตางๆ‘ขององคกรจัดตั้ง
143

John Mackinlay, Defeating Complex Insurgency: Beyond Iraq and Afghanistan, Royal United
Services Institute, Whitehall Paper 64, London, 2005, pp. v-vi.
144
Christopher Coker, ‘Cultural Ruthlessness and the War against Terror’, in the Australian Army
Journal, vol. III, no. 1, Summer 2005-26, pp. 156-7, p. 159.

81

สําคัญมากกวาตัว‘สายจัดตั้ง’เอง ดวยเหตุนี้ ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จึง ดู
เหมือนวาจะไมมีจุดรวมศูนยอยูที่ใดที่หนึ่ง ไมมีผูนําที่แนชัดเพียงคนหนึ่งคนใดในระดับ
โลกาภิวัฒน ไมมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน และไมมีคําประกาศอุดมการณขององคกรที่
ชัดเจนเพียงฉบับหนึ่งฉบับใด’ โดยที่ แม็คอินเลยสรุปวา สมาชิกของขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐเหลานี้ ไมมีคําประกาศอุดมการณ หรือ เจตนารมณแมแตฉบับเดียว จึง
เปนปญหาที่ทาทายความสามารถของพวกเรา ถึงที่สุดแลว การอางอิงคัมภีรกูร’อานถึง
การใชความรุนแรงของขบวนการจี’ฮัด และใหความชอบธรรมแกผูที่ตั้งเปาไววาจะเปน
ผู พ ลี ชี พ จะพบเห็ น ได ใ นเขตแดนต า งๆ ของ‘นครรั ฐ ของกาลิ ฟ ยุ ค ไซเบอร ’
(Cybercaliphate) แมวาจะมีหลายประเทศ ที่ใชระบอบการปกครองที่ไมยึดหลักศาสนา
ก็ตาม แตสมมุติฐานขั้นพื้นฐานของแม็คกินเลยที่เกี่ยวกับความซับซอนของประเด็น
ปญหาเปนจุดที่นาหวาดหวั่นมาก โดยที่เขาโตแยงตอไปอีกดวยวา ‘มิติทางจิตวิญญาณ
ของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในเครือขายทั่วโลก ตองเผชิญหนาหรือปะทะ
ทางความคิ ด กั บ วั ฒ นธรรมแบบปกครองโดยไม อิ ง ศาสนาของนั ก วิ เ คราะห สํ า นั ก
ตะวันตก ซึ่งการที่จะเจาะเขา ไปถึงความรูสึกนึกคิดของพวกระเบิดพลีชีพที่ถูกครอบงํา
เราจะตองเขาใจถึงศรัทธาความเชื่อมั่นของพวกเขาที่เรารอนอยางยิ่ง’145
นายพลตรี กองทัพบกสหรัฐฯ (เกษียณ) และนักวิชาการทหารที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
โรเบิรต สเกลส เปนผูที่จับกระแสความคิดที่ทาทายนี้ ในสิ่งที่เขาเรียกวา‘สงครามที่มี
ความสําคัญใจกลางที่วัฒนธรรม’ โดยที่สเกลซก็แสดงความเห็นตางที่วา ความเขาใจ
อยางลึกซึ้งเกี่ยวกับฝายศัตรู ทั้งที่เปนแรงจูงใจ ความตั้งใจ เจตนารมณ วิธีการเชิงยุทธวิธี
และสภาพแวดล อ มเชิ ง วั ฒ นธรรม ได ช ว ยพิ สู จ น แ ล ว ว า มี ค วามสํ า คั ญ มากยิ่ ง กว า
พัฒนาการของระเบิดอัจฉริยะ เครื่องบินรบที่ไมตองใชนักบินบังคับและคลื่นความถี่ที่
ขยายเปนเครือขายกวาง กวาเดิมมาก ซึ่งความสําเร็จในชวงนี้ของสงครามอีรัก ขึ้นอยูกับ
ขีดความสามารถของบรรดาผูนําตางๆ ในการคิดและปรับตัวใหไดเร็วกวาฝายศัตรู และ
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ของฝายทหารที่จะตองทําสงครามในสภาพเงื่อนไขที่ไมแนนอน สมรภูมิที่คลุมเครือ ไม
มีเสนแบงที่แนชัดและภายใตเงื่อนไขแวดลอมทางวัฒนธรรมที่ทหารไมคุนเคย146
ในสภาพความเปนจริง มิติทั้งในเชิงจิตวิญญาณและเชิงวัฒนธรรมที่ทั้ง แม็คอินเลยและ
สเกลซ กลาวถึงนั้น นาจะเปนดานที่ซับซอนที่สุดของประเด็นปญหา เกินกวาการรับรูได
ของชาวตะวันตก ความซับซอนนี้ สวนหนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะวา สิ่งที่ผูที่นับถืออิสลาม
เชื่อมั่นและศรัทธา ความจริงแลว เปนสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอนเลยสําหรับความคิดแบบ
ตะวันตกสมัยใหม แตในทางกลับกัน วิธีคิดแบบตะวันตกก็ไดรับอิทธิพลมาจากระบบ
คิดของชาวตะวันตก นับตั้งแต สมัยหลักปรัชญาแบบรูแจง(Enlightenment) ถึง ยุคหลัง
สมัยใหม (Post-Modernism) และในหลายๆกรณี ก็ยังเกิดจากการชูความคิดแบบ มอง
โลกในแงที่มีขอกังขาเมื่ออิงเรื่องราวทางศาสนา และการอางพลังอํานาจของสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ แมแตผูที่ปฏิบัติตามศรัทธาความเชื่อดังกลาว หรือ ผูที่คุนเคย
กับปรัชญาคําสอนของชาวคริสเตียน เชน การเชื่อตามคําสอนที่วา ‘ใครตบหนาเจา จง
หันแกมอีกขางหนึ่งให’ และ จง‘รักผูที่เปนศัตรูของเรา’ จากพื้นฐานความเชื่อเชนนี้เอง
ทําใหการที่นักอิสลามนิยม ยึดกุมแนวทางรุนแรงอยางเหนียวแนนของขบวนการจี’ฮัด
จึงเปนสิ่งที่เขาใจไดยากมาก
โดยนัยนี้ แม็คอินเลย ก็เชนเดียวกับนักคิดอีกหลายทาน ที่ยอมรับวา การตอบโตทาง
สากลจําเปนตองพยายามประสานงานเปนแนวรวมทางการทหาร การบริจาคชวยเหลือ
กันและกัน ระบบขององคการสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนา
เอกชน บริษัทรักษาความ ปลอดภัยภาคเอกชนและบริษัทรับงานตามสัญญาวาจาง ใน
ขณะเดี ย วกั น ‘สื่ อ ทุ ก รู ป แบบก็ จ ะต อ งมี บ ทบาททุ ก ระดั บ สร า งภาพลั ก ษณ ต า งๆ
สรางสรรคคําขวัญและคําโฆษณาใหทั้งกลุมเปาหมายทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
โลกาภิวัฒน’ อีกทั้งยังตั้งขอสังเกตอีกดวยวา กระบวนการ หาสมาชิกเขารวมเปน
กระบวนการที่วกวน ประกอบดวย
(1) ความผิดหวังในชีวิต
(2) ภาวะที่อยูโดดเดี่ยว
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(3) ความคิดแนวบอนทําลาย
(4) กลายเปนผูมีบทบาทในการกอการราย
แนวรวมที่นําโดยสหรัฐฯมีจุดเนนที่ปฏิบัติการตอบโตจนถึงชวงระยะสุดทาย แตนัก
เคลื่ อ นไหวต อ ต า นก็ จ ะสกั ด กั้ น ตั้ ง แต ใ นช ว งระยะแรก‘แต น้ํ า หนั ก ของกองกํ า ลั ง
แหงชาติของเรา คือ พรอมที่จะปฏิบัติการตอบโตการบอนทําลายที่เกิดขึ้น มิใชเพื่อจะ
สกัดการเคลื่อนไหวดังกลาว’147 โดยที่ทางออกของแม็คอินเลยมีอยู 5 ขอ ดังตอไปนี้:
• เพิ่มชีวิตชีวาหรือหลอหลอมพันธมิตรใหมเพื่อทําใหเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น
• ชวงชิงประชาชนในเชิงยุทธศาสตรใหเขารวมตอตานขบวนการบอนทําลาย
• ทําใหพื้นที่ปฏิบัติการมีความยุงยากซับซอนนอยลง
• พั ฒ นาแนวทางความคิ ด สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ก าร ที่ ย อมรั บ ได ใ นทางสากล สํ า หรั บ
ปฏิบัติการระดับระหวางประเทศ ตอตานหรือตอบโต ขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ
• สงเสริมใหพันธมิตรมีวิธีคิดแบบโลกาภิวัฒนมากกวาเดิม และใหรัฐภาคีแตละรัฐลด
ลักษณะของปจเจกนอยลง
ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนของแม็คอินเลย ไดรับการชื่นชมอยางมาก สําหรับ ‘มิตร
ประเทศที่มีอํานาจและยิ่งใหญ’ของออสเตรเลีย แตไมงายนักที่จะนําไปประยุกตใช
โดยตรงกับบริบทของออสเตรเลีย ถึงกระนั้น ความคิดของเขาก็ยังควรตองพิจารณาเพื่อ
ชวยใหแนใจไดวา ความพยายามตางๆของกองทัพบกออสเตรเลียและของกองกําลัง
แหงชาติออสเตรเลีย (ADF) ในวงกวางกวานั้น ก็สอดคลองกับยุทธศาสตรพอดี ที่เขาใจ
ธรรมชาติที่ซับซอนและมีลักษณะเชิงโลกาภิวัฒนของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ ความคิดที่ซับซอนดังกลาว ตอการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่
ความซับซอนและมีลักษณะเชิงโลกาภิวัฒน ไมเพียงแตไมสอดคลองกับแนวโนมตางๆที่
บงชี้ไวใน เอกสารเชิงชี้นําความคิดของกองทัพบกออสเตรเลียที่เรียกวา การทําสงครามที่
ซับซอน (Complex Warfighting) โดยที่แนวทางความคิดดังกลาวเริ่มเดนชัดในหลัก
นิยม ของฝายพันธมิตรที่ปรากฏใหเห็น ตองขอบคุณประสบการณ ที่สั่งสมมาดวยความ
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ยากลําบากของฝายที่ปฏิบัติงานจริงเชิงการทหาร เชน นายพลตรี จิม โมแลน (MajorGeneral Jim Molan) แหงกองทัพออสเตรเลีย
เมื่อสะทอนประสบการณที่ผานมาไมนานมานี้ จากการทํางานกับกองทัพบกสหรัฐฯ ใน
อีรักชวงระหวางป ค.ศ. 2004-5 ทานพลตรี โมแลน ตั้งขอสังเกตวา สงครามในอีรักกําลัง
จะพัฒนาไปสู ‘การทําสงครามในรูปแบบใหม’ โดยที่ทานไดชูประเด็นวา การรณรงค
ในสงครามนี้ เกี่ยวของกับการตอบโตทางทหารที่ตอง ‘อาศัยความเขาใจวา ปฏิบัติการ
แตละดาน (การทูต ขอมูลขาวสาร การทหารและเศรษฐกิจ) มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
อย า งไร ซึ่ ง ในทั ศ นะของท า นโมแลน ออสเตรเลี ย ‘จะต อ งมี ขั้ น ตอนที่ อ าศั ย
ความสามารถของเราในการสรุ ป บทเรี ย นอย า งเป น ระบบจากชาติ ต ะวั น ตกที่ มี
ประสบการณมากที่สุด คือ สหรัฐฯ และถึงตอนนี้เราก็มีโอกาสที่จะทําเชนนี้ไดแลว’148
โดยที่ทัศนะของทานบงชี้ใหเห็นวา กองทัพบกออสเตรเลีย จําเปนตองศึกษาบทเรียน
ตางๆจากประสบการณของฝายอเมริกันอยางละเอียดและอยางทุมเท ในขณะที่ตองคอย
ติดตามหลักนิยมและยุทธศาสตรที่สถาปนาเปนระบบ แลวของออสเตรเลียดวย
ในทํานองเดียวกัน ฝายกองทัพบกสหรัฐฯคือ นายพลโท เดวิด เพทราอุส (LieutenantGeneral David Petraeus) ก็มีความเห็นแยงวา บรรดาขบวนการติดอาวุธ โคนลมอํานาจ
รัฐทั้งในอีรักและในอัฟกานิสถาน‘คือสงครามที่เรากําลังสูรบและเปน สงครามประเภท
ที่ฝายเราจะตองมีความเชี่ยวชาญใหได’ การกลั่นกรองของประสบการณของ เพทราอุส
ส ง ผลให มี ข อ สั ง เกต 14 ข อ ที่ ว าด ว ยการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารในอี รัก (ซึ่ งรวมอยู ใ น
ภาคผนวก C) ที่กลาวถึงปญหาที่กวางกวานั้น คือ ปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ในสมรภูมิที่แตกตางกันอยางยิ่งในเชิงวัฒนธรรม จากประสบการณ
ของเพทราอุส ขอสรุปของทานจึงไมนาแปลกใจเลย ที่ทานโตแยงวา การปฏิบัติการ
ตอตาน ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในสมรภูมิที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางจากตน
อยางมาก ยิ่งจะมีลักษณะที่ซับซอนมากขึ้น โชคยังดี ที่ทัศนะของทานมีอิทธิพลตอหลัก
นิยมตอกองทัพบกสหรัฐฯ (ดังที่กลาวถึงตอจากนี้) 149 ในฐานะที่เปนอดีตนักวิเคราะห
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ของเพตากอน อดีตทหารนาวิกโยธิน (เกษียณ) และผูเขียนคูมือที่ใชอยูในปจจุบัน คือ
Marine Corps Small Wars Manual (คูมือสงครามยอยๆของหนวยนาวิกโยธิน) คือ
แฟรงค ฮอฟฟแมน (Frank Hoffman) ตั้งขอสังเกตวา ‘ความอดทนอดกลั้น โครงงาน
บูรณาการ อยางแนบแนนระหวางพลเรือนกับทหารทั้งหลาย ความพยายาม รวมกัน
อยางเปนเอกภาพ ระบบขาวกรองดานวัฒนธรรมที่แนชัด และการใชกําลังอยางจําแนก
ยังคงเปนหลักการตางๆที่สําคัญอยางยิ่ง’150
ในการแกปญหาของความจําเปนที่ตองมีขาวกรองที่แนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีงานอยู
ดานหนึ่งที่เดนชัด ซึ่งทางกองทัพบกสหรัฐฯ พยายามที่จะแกไขจุดออนขอดอย ก็คือ
งานขาวกรองที่เกี่ยวกับคน (HUMINT)
อันเปนที่ยอมรับกันมานานวา มีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคนิคของระบบประมวลขาวกรองตางๆ รวมทั้งระบบสัญญาณและ
ภาพที่ใชในงานขาวกรอง กองกําลังทหารสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทัพบกสหรัฐฯ
ก็ยอมรับแลววา เนื่องจากธรรมชาติของปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ ที่ตองใชวิธีการ ‘อําพราง’ งานขาวกรองที่เกี่ยวกับคน (HUMINT) ‘จึงเปน
เรื่องชี้ขาดอยางยิ่งในสภาพเงื่อนไขแวดลอมของการปฏิบัติการในยุครวมสมัยนี้ ‘ ดังที่ผู
บัญชาการทหารราบสหรัฐฯ นายพลตรี วอลเตอร โวจดาเคาสกี้ (Major-General Walter
Wojdakowski) อธิบายวา ‘ศัตรูของเราไดเลือกที่จะ แฝงตัวอยูทามกลางประชาชน’ แต
เนื่องจากความสําเร็จของฝายอเมริกัน เทาที่ผานมา (ฝายศัตรู)ไดสูญเสียการสนับสนุน
จากประชาชน ที่พวกเขาเคยพยายามขมขูคุกคาม และฝายประชาชนก็ไดใหขาวกรองที่
เกี่ยวกับคนที่เปนประโยชนยิ่งกับกองกําลังของฝายเรา’151
บทเรียนตางๆ ที่ โวจดาเคาสกี้ ยอมรับดังกลาว สะทอนถึงความคิดที่แสดงออกเมื่อหลาย
ทศวรรษก อ นหน า นี้ เกี่ ย วกั บ สงครามเวี ย ดนาม ในเรื่ อ งของการวั ด ชั ย ชนะในช ว ง
สงคราม เท็ ด เซรอง ของออสเตรเลี ย ก็ แย ง ว า ยัง มี ค นอื่ น ๆ ที่ วัด ความก า วหนา ของ
สงคราม ‘ในแงของอาวุธยุทโธปกรณที่ยึดไดและที่สูญเสียไป จํานวนเที่ยวบินไปออกไป
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Frank G. Hoffman, ‘Small Wars Revisited: The United States and Non-traditional Wars’ in The
Journal of Strategic Studies, vol. 28, no. 6, December 2005, p.930.
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Major-General Walter Wojdakowski, ‘Commandant’s Note – Urban Operations: Meeting the
Challenge’ in Infantry, vol. 94, no. 6, November-December 2005, p. l.
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ปฏิบัติการและจํานวนระเบิดที่ใชถลมเปาหมาย อีกทั้งยังมีคนอื่นๆ อีกที่ทําการวิเคราะห
เสถียรภาพของเงินสกุลทองถิ่นอีกดวย งานโฆษณาชวนเชื่อของฝายเวียดกง และเวลาที่
อุทิศใหกับประเด็นตางๆที่เผยแพรออกอากาศโดยสถานีวิทยุเสียงปกกิ่ง (Radio Peking)’
โดยดัชนีขี้วัดที่เซรองชอบใชมาก ก็คือ‘ปริมาณและคุณภาพของ ขาวสารขอมูลที่ได
อยางทันเหตุการณจากประชาชนในพื้นที่’ ซึ่งผูเขียนชีวประวัติของเซรอง คือ แอนน
แบลร (Anne Blair) ชี้ประเด็นวาเซรองมีความเขาใจเชนนั้น โดยแหลงขาวที่มิใชงานขาว
กรองที่เกี่ยวกับคน มักจะ ‘เปดโอกาสใหมีการบิดเบือนและตีความผิดๆ ซึ่งในบริเวณ
เขตหมูบานที่จัดตั้งโดยฝายอํานาจรัฐ (Hamlet)ในเขตที่มีการเคลื่อนไหวชวงชิง
ประชาชน เปนเงื่อนไขที่จะไดรับขาวกรองเชิงยุทธวิธีประเภทดี1 ถาหากคุณสามารถ
เจาะหาขาวได’ สําหรับเซรองแลว ‘ความมั่งคงทําใหเกิดความมั่นใจ ความมั่นใจทําให
ประสบความสําเร็จ และอื่นๆ โดยที่กระบวนการนี้จะมีผลเพิ่มขึ้น’152
ทั้งนี้ การตั้งขอสังเกตดังกลาว ก็แนะเปนนัยวา ภายในฝายขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐเอง แนวทางที่ใช‘สัญลักษณของศัตรูที่ปรากฏบนจอ’ในการประเมินเชิงขาว
กรองและ ภัยคุกคามนั้น โดยทั่วๆไปแลวมักจะสอดคลองกัน ตามที่ แฟรงค ฮอฟฟแมน
โตแยงวา ‘ระบบคิดแบบใชคําสั่งรบตามแบบแผนนั้น เห็นชัดวา ขาดความเหมาะสม’
ในขณะที่’ฝายตรงขามในอนาคตอาจจะไมสามารถสรุปเปนลักษณะจําเพาะไดโดยงาย
โดยใชแผนผังขององคกรจัดตั้งเปนหลัก’153 โดยที่ประสบการณของกองทัพออสเตรเลีย
ที่สั่งสมในระยะหลังๆนี้ในภาคใตของอีรักก็สนับสนุนความคิดในแนวนี้ ตัวอยางเชน
กลุมภารกิจ อัล มูธันนา (Al Muthanna Task Group) เมื่อป ค.ศ.2005 ของพันโท โร
เจอร โนเบิ้ล (Lieutenant-Colonel Roger Noble) ไดพบวา เมื่อใดก็ตามที่ไดโอกาส
สถาปนาเปนระบบ หมายถึง ขาวกรองที่เกี่ยวกับคน (HUMINT) โดยอาศัยแหลงขาว
กรองอื่นๆในเชิงเท็คนิก ไดพิสูจนใหเห็นแลววา คุมคาในการสรางความตระหนักเชิง
สถานการณ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของกองกําลัง’154
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153

Blair, Ted Serong, p. 92.
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Presentation by Lieutenant-Colonel Roger Noble, Army Headquarters, Russell Offices, Canberra,
February 2006, HUMINT is time-consuming, manpower-intensive, often inaccurate and generally
‘inefficient’ to collect. HUMINT is artful and non-scientific, but as Noble advocates, necessary and
invaluable for counterinsurgency.
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สวนบุคคลอื่นๆที่ไดประสบการณจากอีรัก ก็มีสวนสรางคุณูปการอันสําคัญตอ ‘การกอ
รูปการความคิดตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในเชิงยุทธศาสตร’ โดยให
วิธีการที่เปนประโยชนตอนักวางแผนตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และ
ฝายปฏิ บัติก ารเพื่อยึด กุม ในรูปแบบที่เรี ยบงาย ลั กษณะที่ซับซ อนบางอย างของการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในยุค สมัยใหมนี้155 มีรูปแบบหนึ่งที่คิดคน
ขึ้นซึ่งนาจะเปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ สูตรที่เรียกวา ขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ แบบใชรูปขบวนสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด(Diamond Insurgent Model) ที่
นําเสนอโดย ดร.กอรดอน เอช. แม็คคอรมิค (Dr. Gordon H. McCormick) โดยที่สูตรนี้
รวมถึงมุม ‘4 มุม’(หมายถึง ฝายรัฐบาล ฝายประชาชน ฝายที่ตอตานรัฐบาล และบรรดา
ฝายหรือผูที่มีบทบาททางสากล) และมีขาอีก ‘5 ขา’ ดังตอไปนี้:
(1)
ฝายรัฐบาลสรางความชอบธรรมกับประชาชน (ใหรัฐบาลเปนฝายที่มี
ความชอบธรรม)
(2)
ประชาชนเปนผูชี้ตัวหรือระบุวาใครบางที่เปนสมาชิกของโครงสราง
องคกรจัดตั้งของฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
(3)
ฝายรัฐบาลสรางความชอบธรรมกับผูมีบทบาททางสากล (ใหเห็นวา
รัฐบาลเปนฝายที่มีความชอบธรรม)
(4)
ฝายรัฐบาบลดหรือสกัดกั้นการสนับสนุนและการคว่ําบาตรมิใหฝาย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดรับการสนับสนุนจากผูมีบทบาท
ทางสากล
(5)
ปฏิบัติการกวาดลางหรือโจมตีโดยตรง
ปฏิสัมพันธระหวางขาทั้ง 5 ขา จําเปนจะตองจัดลําดับความสําคัญใหถูกตองสอดรับกัน
ดังที่ อีริค เวนดต (Eric Wendt) กลาวโตไววา แทนที่จะใชปฏิบัติการกวาดลาง โดยตรง
เปนวิธีการในขั้นตน แตปฏิบัติการ โดยตรงนี้ควรจะตองเปนขั้นตอนสุดทายมากกวา156
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ซึ่งความคิดที่สรางสรรคเชนนี้ เปนผลพวงของพัฒนาการทางแนวความคิดที่เปนผลมา
จากที่รูจักปรับแนวทางให พลิกแพลง ใชสภาพแวดลอมใหเปนประโยชนตอฝายตน
และสามารถเอาชนะความยากลําบากในขณะที่ ‘เคลื่อนที่’
ความซับซอนและแนวความคิดแบบหลังยุคสมัยใหม
เนื้อหาในสวนนี้ที่วาดวย ความซับซอน โดยคํานึงถึงขอยุติหลายประการที่ไดนําเสนอ
ซึ่งอาจจะเปนนัยแกผูอานวา ในสภาพความเปนจริง การตอตานขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ อันเปนปญหาที่ทาทาย ในขณะที่ มองอยางเหมาะสมวา มีลั กษณะของ
โลกาภิวัฒน ก็ยังไมจําเปนจะตองซับซอนถึงขนาดนั้น โดยที่ยังมีอีกมิติ หนึ่งของ
ลักษณะที่ซับซอนดังกลาว ซึ่งบางทีก็อาจมีความสําคัญขั้นพื้นฐาน ตอวิธีการตอบโตของ
ทั้งทางกองทัพบกออสเตรเลีย องคกรทั้งหลาย และหนวยงานตางๆที่มีแนวคิดเดียวกัน
โดยที่มิติดังกลาวนี้ เทาที่ผานมา เกี่ยวของ กับการตอบโตของฝายชาติตะวันตกที่ดู
เหมือนวามีอาการวิตกจริตกับประเด็นปญหาดัง กลาว
ในขณะที่ผลพวงของลักษณะที่ซับซอนและโลกาภิวัฒนของกระแสขบวน การติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และความโนมเอียงไปใน เชิงทวิวัฒนธรรมและยุคหลังสมัยใหม
ทั้งในออสเตรเลียและสังคมอื่นๆของชาติ ตะวันตก การพัฒนาของยุ ทธศาสตรที่ใ ช
ปฏิบัติไดจริงและมีคุณสมบัติรอบดาน จึงมิใชเรื่องงาย โดยที่พัฒนาการของยุทธศาสตร
ดังกลาว ยังมีปญหามากเปนพิเศษ เพราะสงครามนี้ อยางนอยก็สวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
สิ่งที่นักสังเกตการณฝายขวา ที่ถกเถียงกันมาก คือ มารค สเตยน (Mark Steyn) เรียกวา
‘เราขาดความมั่นใจเชิงอารยะ’157 โดยที่ขอโตแยงของเขาตั้งอยูบนพื้นฐานของทัศนะ
ของ โรเจอร คิมบอลล ผูซึ่งตั้งขอสังเกตอยางตรงประเด็นวา ‘กองกําลังของสหรัฐฯและ
อังกฤษดําเนินการไปทิศทางหนึ่ง แตบรรดาผูนําทางสติปญญาของเรา โดยภาพรวม
กลับดําเนินการไปในอีกทิศทางหนึ่ง’158 ซึ่งทัศนะตางๆ ในแนวนี้ ก็เปนจริงสําหรับ
ออสเตรเลียดวยเชนกัน เปนการนําเสนอประเด็นที่ทาทายทางความคิดไมนอยทีเดียว
สํ า หรั บ ทั้ ง ทางกองทั พ บก และกองกํ า ลั ง รั ก ษาประเทศของออสเตรเลี ย ทั้ ง นี้ ท าง
157
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กองทัพบก และกองกําลังปองกันประเทศออสเตรเลียก็ถูกกําหนดใหตองเขาใจ และตอง
ตอบโตต อภัย คุกคาม ที่ส รางปญหาที่ยากลําบากเกี่ยวกับว า ชาวออสเตรเลียเองมอง
ตนเองอย า งไร และมองว า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ย อมรั บ ได สํ า หรั บ ความมุ ง มั่ น รั ก ษา
ผลประโยชนของประเทศ โดยกองกําลังรักษาประเทศของตนเอง ซึ่ง ‘ตัวกระตุน’ที่
ทาทายนี้ ยังมิไดเปนที่ ‘ตระหนัก’แตอยางไร
จนถึงทุกวันนี้ ความพยายามของกองทัพพันธมิตร ที่เกี่ยว ของกับการตอบโตขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ เพื่อเผชิญกับปญหานี้ โดยผานพัฒนาการของระบบคิดหรือ
หลัก นิยมที่เหมาะสม โดยเนื้อหาสาระของสวนที่ตามมา คือ สวนที่5 จะเป นการแก
ประเด็น ปญหาที่พัฒนาขึ้นในระยะหลังในเวทีความคิดนี้
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สวนที่ 5
หลักคิดของฝายสัมพันธมิตรวาดวย
การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
หลักคิดของอังกฤษ วาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ไมมีขอกังขาเลยวา ประสบการณจากตะวันออกกลางยังคงมีอิทธิพลตอ อนาคตของหลัก
นิยมของอังกฤษที่วาดวย การตอตานขบวนติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่จริงแลวในระยะ
หลั ง นี้ ทางกองทั พ อั ง กฤษก็ มี ค วามตระหนั ก ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง ที่ นั ก วิ จ ารณ ท า นหนึ่ ง ตั้ ง
ขอสังเกตไววา ‘สิ่งที่ใชไดในเบลฟาสต(ไอรแลนดเหนือ) ใชไมไดกับการรบในเมือง
บาสรา’159 อยางไรก็ตาม กองทัพบกอังกฤษก็ไดเปนผูนําในกระบวนการกอรูปการ
ความคิด อยา งเป น ระบบอยู นานหลายป ไ ด ใ ชห ลั ก นิ ย มที่ว า ดว ยปฏิ บัติ ก าร ต อต า น
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในหลายโอกาสและสมรภูมิ (หรือที่เรียกวาการทํา
สงครามตอตานการปฏิวัติ)ในชวงป ค.ศ.1969 1977 1995 และในเอกสารฉบับแกไข
ปรับปรุงเล็กๆนอยแลวตีพิมใหม ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2001160 การปฏิบัติการที่ใช
แนวทางความคิดเดิม 2 ครั้งสุดทาย จึงไดสรุปบทเรียนจากประสบการณของกองทัพบก
อั ง กฤษ ที่เกี่ย วของกับ ปฏิบัติก ารสนับ สนุ น สัน ติ ภ าพในยุ คหลั ง สงครามเย็น 161 การ
ดําเนินการของอังกฤษที่ตามมา จึงมีอิทธิพลตอวิธีคิดในหมูพันธมิตรของอังกฤษดวย
จากประสบการณอันอุดมของกองทัพบกอังกฤษ ไดชวยใหมีความรูในดานลึกอยูมาก
ในรายละเอียดของหลัก นิยม (ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบขั้นตอนตางๆ) ตลอดจน
พื้นฐานความคิดที่เปนหลักนิยมนี้อางอิงถึง ทั้งนี้หลักคิดของฝายอังกฤษ ที่วาดวย การ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ บงชี้ถึง หลักการพื้นฐานกวางๆ 3 ประการที่
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Operations (Strategic and Operational Guideline), 2001.
161
Cassidy, Peacekeeping in the Abyss, p.4.
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พัฒนาตอยอดและปรับใชจากหลักนิยมดังกลาว เพื่อตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ วามีความสอดคลองเชนกันกับสิ่งที่เรียกวา ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพ: ใช
กําลังนอยที่สุดเทาที่จําเปน อาศัยการประสานความรวมมือระหวางพลเรือนกับทหาร
และใชความยืดหยุนในเชิงยุทธวิธี162 โดยความลึกซึ้งของขอเขียนนี้ สะทอนใหเห็นวามี
ประสบการณมากในปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม อํานาจรัฐ ซึ่งไมใช
ปฏิบัติการที่หางไกลจากแผนดินแมมากมายเลย แตกลับอยูใกลมาก คือ ในประเทศ
ไอรแลนดเหนือ ซึ่งก็ทํานองเดียวกับประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษจึงจําเปนตอง
พิจารณาทบทวนหลักนิยมของตน ทามกลางสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกวันนี้
ที่ น า แปลกใจมากพอก็ คื อ มี อ ยู ป ระเทศหนึ่ ง ที่ แ สดงท า ที ใ นเชิ ง รุ ก ต อ การพิ จ ารณา
ทบทวนเชนที่วานี้ แตกองกําลังของประเทศดังกลาวนี้ ก็มักจะถูกมองวา มุงเนนที่เรื่อง
ของการ’รักษาสันติภาพมากกวา’ ประเทศที่วานี้ ก็คือ แคนาดา นั่นเอง
หลักนิยมกระแสใหมของแคนาดาที่วาดวยการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ
‘ลู ก พี่ ลู ก น อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ’ของออสเตรเลี ย และประเทศที่ มี แ นวทางความคิ ด ที่
ใกลเคียงมากที่สุดกับออสเตรเลีย ในการพิจารณาทบทวนแนวทางตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ แคนาดา163 ทั้งนี้ นับตั้งแตชวงเริ่มตนของการทํา ‘สงคราม
ตอตานการกอการราย’ กองกําลังของแคนาดา (Canadian Forces – CF) ก็ไดแสดง
บทบาท ที่โดดเดนในปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ในอาฟกานิ ส ถาน โดยได รั บ ความสู ญ เสี ย มากกว า และต อ งใช กํ า ลั ง ทหาร
ภาคพื้นดินเปนจํานวนมากกวาทหารฝายออสเตรเลีย ที่เคยไปปฏิบัติการในตะวันออก
กลางนับตั้งแตค.ศ.2001 ปญหาที่ทาทายในตะวันออกกลางที่ทหารแคนาดาเคยตอง
เผชิญ ไดกระตุนใหกองทัพแคนาดาตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนการภายใน โดยที่
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สวนหนึ่งของโครงงานดังกลาวนี้ ทหารแคนาดา ไดใชความพยายามอยางมากในชวง
ค.ศ.2005 และ 2006 ก็เพื่อจะปรับหลักนิยมของตน เพื่อการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ในการดําเนินการดังกลาวนี้ ฝายกองทัพแคนาดาไดหยิบยืมบทเรียน
มากมาย จากกองทั พ อื่ น ๆที่ เ ป น พั น ธมิ ต รกั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จากกองทั พ ของ
สหราชอาณาจักรและจากผลงานวิชาการในระยะหลังๆและประสบการณจากปฏิบัติการ
จริง โดยที่หลักนิยมของทหารแคนาดาฉบับยกรางนั้น มุงที่ยกระดับปฏิบัติการจริง แตก็
มีเนื้อหาสาระ ในเชิงมาตรการที่ดีในระดับยุทธวิธีดวย’164
สําหรับทหารแคนาดา มีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 สวนของแนวคิดตัวอยางเพื่อหวังผล
สูงสุดในเชิงปฏิบัติการ: ระดับความ เขมขนของกรณีขัดแยง เคาโครงเรื่องหรือสาระ
ของการรณรงคที่เปนกระแสหลัก และประเภทตางๆของปฏิบัติการ โดยที่การตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ถือวาเปน ‘เคาโครงเรื่องของการรณรงคที่เปน
กระแสหลัก’ (โดยที่ภารกิจอื่นๆไดแก การปฏิบัติการทางทหารในชวงที่มีสันติภาพ
การสนับสนุน สันติภาพและการสูรบในสมรภูมิที่สําคัญๆ) แตพวกเขาก็ทวงติงวา เคา
โครงเรื่องของการรณรงคทางการทหารก็ไมควรจะทําใหสับสนกับปฏิบัติการในเชิง
ยุทธวิธี ซึ่งเปนปฏิบัติการที่รวมทั้งการรบในเชิงรุก ในเชิงตานรับและปฏิบัติการเพื่อ
สรางเสถียรภาพ โดยที่ปฏิบัติการตางๆ เหลานี้ ฝายทหารแคนาดาอธิบายวา จะตอง
ประกอบกัน
กับความคลองตัวที่สามารถปฏิบัติการไดอยางฉับพลัน---นั้นก็คือ
ปฏิบัติการเชิงยุทธวิธี 3 ประเภทจะตองปฏิบัติไดพรอมๆกันทั้ง 3 ประเภท165 ที่นาสนใจ
ก็คือ ความเขาใจที่สะทอนออกโดยฉับพลัน มีความคลายคลึงกับแนวความคิดพื้นฐาน
อันสําคัญของทหารออสเตรเลีย ที่วาดวย การทําสงครามที่ซับซอน
นอกจากนี้แลว ประสบการณอันอุดมของทหารแคนาดา จากปฏิบัติการจริงในอาฟกานิ
สถาน นับตั้งแตค.ศ.2001 เปนตนมา แมจะโตแยงกันได ก็ทําใหทหารแคนาดาไดเริ่มตน
มากอนทหารออสเตรเลียเสียอีก ในเชิงพัฒนาการหลักนิยมสําหรับตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่ใชอยูในขณะนี้ เมื่อเปนเชนนี้ การสรุปบทเรียนของทหาร
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แคนาดา ก็เปนประโยชนแกทหารออสเตรเลีย ในขณะที่พิจารณา ทบทวนความเขาใจ
ของฝายตนตอการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ถึงกระนั้นก็ตาม น้ําหนัก
ของประสบการณที่ไดมาในระยะหลังๆ นี้ และจากปริมาณผลงานคนควาวิจัยจํานวนไม
นอย และบทความวิชาการเรื่องนี้ ซึ่งฝายสหรัฐอเมริกาเองก็ระบุวา การพิจารณาทบทวน
หลักนิยม ที่วาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐของทหารออสเตรเลีย
คงจะไมสมบูรณ หากปราศจากการทบทวนถึงพัฒนาการภายในกองทัพบกสหรัฐฯและ
หนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ดวย
หลักนิยมกระแสใหมของกองทัพบกและหนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯ ที่วาดวยการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
หนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯเปนที่รูจักกันวา ‘เปนบอเกิดของวิธีคิดใหมๆ’ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตองขอบคุณการเนนเปาหมายที่สําคัญ คือ การตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐและการปฏิบัติการในเขตเมืองใหญ166 โดยที่หนวยนาวิกโยธินก็มี
ความคุนเคยกับแนวความคิดของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และยังคงยึดติดอยู
กับตําราเดิมๆที่ตีพิมพตั้งแตเมื่อป ค.ศ.1940 คือ คูมือการทําสงครามยอยๆ (Small Wars
Manual)167 โดยที่นับตั้งแตนั้นมา หนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯก็มีบทบาทนําในดานวิธีคิด
และขอเขียนตางๆ เกี่ยวกับการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ตัวอยางขอ
โต แ ย ง คื อ กองกํ า ลั ง ทหารสหรั ฐ ฯ ได พั ฒ นากองกํ า ลั ง ภารกิ จ ร ว ม ที่ ป ระกอบด ว ย
หนวยงานตางๆที่ประสานความรวมมือกัน บนพื้นฐานของศักยภาพของแตละหนวยงาน
ความสามารถที่จะแบกรับภารกิจไดหลายดาน และความพรอมของหนวย ซึ่งมีจุดเนนใน
เบื้ องตนที่ ปฏิบัติก ารตอตานขบวนการติ ดอาวุธ โค นล ม อํ านาจรัฐ168 ในการตอยอด
แนวความคิดที่วาดวย ‘สงคราม 3 ดาน’ (Three Block War) ของ นายพลนาวิกโยธิน
ชารลซ ครูแลค (Marine General Charles Krulak) ที่หมายถึง ดานการสูรบ ดานใหความ
ช ว ยเหลื อ เชิ ง มนุ ษ ยธรรม แลด า นการรั ก ษาสั น ติ ภ าพ ทั้ ง นี้ นายพล เจมส แมตติ ส
166
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ไดอธิบายถึงสิ่งที่ เปนกระแสสูงซึ่งเรียกวา ‘การรบแบบกึ่ง
สงคราม’ (Hybrid Wars) ซึ่งฝายตรงกันขาม ‘ใชวิธีการนอกรูปแบบ – การกอการราย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ การทําสงครามโดยไมจํากัดพื้นที่ สงครามจรยุทธ
หรือ การใชวิธีการขมขูคุกคามโดยพวกอาชญากร-คายาเสพติด’ โดยที่ แมตติส เขียนไว
ในเชิงขยายความวา ‘เรากําลังเพิ่มดานที่ 4 – ซึ่งจะทําใหเปนการทําสงคราม 4 ดาน’
ทั้ ง นี้ แนวทางที่ 4 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะมุ ง แก ป ญ หาโดยการทํ า สงครามจิ ต วิ ท ยาและข อ มู ล
ขาวสาร ‘ดานที่ 4 นี้ เปนดานที่ไมจําเปนตองอยูในจุดหนึ่งจุดใดเชิงกายภาพ แตใชการ
สื่อสารหรือกระจายเสียงหรือภาพ เพื่อเผยแพรสารสนเทศของฝายเรา’169 โดยที่
แนวความคิดของ ครูแล็คเอง ในขณะนี้ก็ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง อีกทั้งยัง
สะทอนใหเห็นการประยุกตใชระบบคิดสําหรับปรับใชในการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ แตระบบคิดของแมตติสที่วาดวย ‘ดานที่ 4’ ก็ยังคงมีจุดออน แม
ประเด็นที่เขาชูขึ้นไดรับการเผยแพรแนวคิดมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศ และถูกใช
เปนบทเรียนในโรงเรียนทหารและเปนที่ยอมรับกันมากขึ้นก็ตาม ความจริงแลว การที่
เขาเนนย้ําความสําคัญในเรื่องขอมูลขาวสาร ก็ชี้ใหเห็นถึงการมองปญหาอยางรวมศูนย
ตอกรณีขัดแยงดังกลาว ครอบคลุมไปทั่วทั้งสังคม ถึงที่สุดแลว ก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น
ตามลําดับวา มีความเปนไปไดที่จะชนะในการสูรบ แตก็อาจตอง แพสงครามที่ตองอาศัย
พื้นฐานการรับรูของประชาชนในเขตสมรภูมิ ประกอบกับการสนับสนุนของประชาชน
ในประเทศบานเกิด
(General James Mattis)

ทั้งนี้ แนวทางแบบจารีตประเพณีของกองทัพบกสหรัฐฯ ตอการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (นอกเหนือจากแนวทางที่นําไปใชโดยหนวยรบพิเศษตางๆ) ก็ยัง
มีความแตกตางกับแนวทางหุนสวนในการรบคือกองทัพบกอังกฤษและหนวยนาวิก
โยธินของสหรัฐฯ โดยที่เงื่อนไขเชิงสถาบันที่หยั่งรากลึกมากที่สุด ที่เปนขอจํากัดทําให
กองทัพบกสหรัฐฯ ขาดความพรอมมากกวา ที่จะยอมรับวา การตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดกลายเปนสวนหนึ่งของแนวคิดหรือหลักนิยมกระแสหลักของ
การทําการสงคราม เนื่องจากความจริงที่วา ประเพณีการทําสงครามมีรากลึก มาจาก
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Lietenant-General James N. Mattis and Lieutenant-Colonel Frank G. Hoffman, USMC, ‘Future
Warfare: the Rise of Hybrid Wars’ in Proceedings, November 2005, pp.18-19.
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ตั้งแตสมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาและการทําสงครามเขนฆาสังหารและ
ทําลายลางของสงครามในระดับอุตสาหกรรม โดยที่สงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผาน
สงครามเย็นที่เปนพันธะกิจขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (North Atlantic
Treaty Organization – NATO) และสงครามอาว เมื่อระหวางป ค.ศ.1990-91 ลวนแต
สอดรับกันกับกระบวนทัศนของจุดประสงคของกองทัพบกสหรัฐฯ170 โดยที่ผลพวงจาก
ระบบคิดดังกลาวนี้ กลไกตามแบบ แผนของกองทัพบกสหรัฐฯก็พึงพอใจที่มี หนวยรบ
พิเศษ สหรัฐฯและหนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯ ที่ใชแนวทางปฏิบัติสําหรับสิ่งที่เรียกวา
‘การทําสงครามยอยๆ’
แต ก็ ยั ง มี อ งค ก รอเมริ กั น ที่ สํ า คั ญ อี ก องค ก รหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
แนวความคิ ด ของอเมริ กั น ในการต อ ต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ คื อ
หนวยงานขาวกรองกลาง (Central Intelligence Agency – CIA) ตัวอยางเชน ใน
สงครามเวียตนาม หนวยงานซี.ไอ.เอ. นี้มีแนวคิดที่เปดกวางมากยิ่งกวาฝายกองทัพบก
ในเรื่องของการทดลองดานเท็คนิกวิธีการตางๆ สําหรับการทําสงครามตอตานขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยที่ความจริงแลว เปนอาณัติของหนวยงานซี.ไอ.เอ.เองที่
เอื้อใหมีความยืดหยุนอยูแลวในตัว ที่จะเขาที่สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการทหาร
แบบขามพรมแดน ซึ่งปฏิเสธไมไดวามีจริง ตลอดทั่วสมรภูมิอินโดจีน ในการอางอิงถึง
วิลเลียม โคลบี้ (William Colby) จอหน เนเกิ้ล (John Nagl) ก็มีความเห็นตางวา ‘เปน
ลักษณะพิเศษเฉพาะทามกลางระบบราชการของอเมริกัน ที่หนวยงานซี.ไอ.เอ.มีความ
เขาใจถึงความจําเปนที่จะตองใชวิธีการที่ผสมผสานกันของ เครื่องมือทั้งหลายที่มีอยู ทั้ง
ที่เปนกลไกทางการเมือง ทางจิตวิทยาและกลไกแบบกึ่งทหาร เพื่อจะดําเนินการตาม
แนวทางเชิงยุทธศาสตร เปนการกดดันฝายศัตรูหรือไมก็จะกลับกลายเปนการเสริมความ
เขมแข็งใหแกฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’ ในทํานองเดียวกัน หนวยรบ
พิเศษของสหรัฐฯ’ก็เปนเพียงทหารหนวยเดียวเทานั้น ที่มีความรูและมีประสบการณที่
จะชี้ ใ ห เ ห็ น คํ า ตอบ (ต อ ป ญ หาขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ที่ ท า ทาย
ความสามารถ) แตฝายทหารของหนวยปรกติตางไมยอมรับฟงความเห็นของหนวยรบ
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ดู Russell F. Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and
Policy, Indiana University Press, Bloomington, (Paperback ed. 1977).
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พิเศษเลย โดยที่พวกเขาอยากรับฟงความเห็นของฝายทหารฝรั่งเศสมากกวา จะยอมรับ
ฟงความเห็นของหนวยรบพิเศษ ที่เปนทหารสหรัฐฯในฝายเดียวกันกับตน’ ซึ่ง เนเกิ้ลก็
ไดชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมในเชิงโครงสรางการจัดตั้งของกองทัพบก ‘มีกําแพงขวางกั้น
มากเกินกวาที่จะยอมรับการเรียนรูจากความสําเร็จของหนวยงานซี.ไอ.เอ.’171
ทั้งนี้ หน วยงานข าวกรองของสหรัฐฯ หรือ ซี. ไอ.เอ.ก็ยังมีบทบาทที่เปนแกนสําคัญ
(แบบดาบสองคม) 172 สํ า หรั บ สหรั ฐ ฯในอาฟกานิ ส ถานอี ก ด ว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ในเมื่อออสเตรเลียไมมีองคกรที่
หลังจากที่สหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถาน 173
เปรียบเทียบไดกับหนวยงานขาวกรองแบบซี. ไอ.เอ. จึงต องตระหนักถึ งบทบาทอัน
สําคัญของซี.ไอ.เอ.อันเปนศักยภาพอีกสวนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐฯในความพยายาม
ตอบโตขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ในขอบเขตโลกาภิวัฒน ถึงกระนั้น ก็ยังเปน
ประโยชน อ ยู ม ากสํ า หรั บ ออสเตรเลี ย จากการสรุ ป บทเรี ย นของกองทั พ บกสหรั ฐ ฯ
โดยเฉพาะ อยางยิ่งเมื่อฝายสหรัฐฯในปจจุบันนี้ ไดรับอิทธิพลจาก แนวทางความคิด
ใหมๆที่คิดคนโดยสํานักวิเคราะหขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ของหนวยงานซี.
ไอ.เอ.เอง โดยที่สํานักงาน ดังกลาวนี้ได นําเสนอหลักนิยมหรือระบบคิดและการประเมิน
ยุทธศาสตรของรัฐบาลสหรัฐฯโดยรวมดวย
ในความเปนจริง ปฏิบัติการที่รวดเร็วฉับพลันมากขึ้นชวงปหลังยุคสงครามเย็น ยอม
หมายความวา กองทัพบกสหรัฐฯ ในขณะที่ยังปรับความคิดไมทัน กับการทําสงคราม
นอกรูปแบบ ก็ไดเรียนบทเรียนตางๆ ในชวงระหวางปรับตัว แมวาจะยังลังเลใจที่จะทํา
การรบแบบ ‘เจาะเปาแบบตามชองหนาตาง’ ก็ตาม ยอมหมายถึงวา ยังลังเลใจที่จะ
ปฏิบัติการที่ดูเหมือนวา จะเปนภารกิจทางทหารที่ไมคอยเปนระบบ แทนที่จะทําการรบ
ตามแบบแผน การสรุปบทเรียนตางๆในชวงทศวรรษที่ผานมา ที่ภารกิจรักษาสันติภาพ
ในยุคหลังสงครามเย็น จะมีความซับซอนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งภารกิจสนับสนุน
สันติภาพที่นําโดยกองทัพบกสหรัฐฯ ดังที่ไดตีพิมพไวใน หนังสือคูมือภาคสนามฉบับ
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อางอิงในหนังสือของ Nagl, Learning to Eat Soup with a Knife, pp. 127-129.
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ดู ตัวอยาง Steve Coll, Ghost Wars: The Secret Histroy of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from
the Soviet Invasion to September 10, 2001, Penguin, New York, 2004.
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3-07 วาดวย ปฏิบัติการเพื่อสราง เสถียรภาพและปฏิบัติการสนับสนุน เมื่อป ค.ศ.2003 174
โดยที่หลักนิยมแบบนี้ ยอมรับวา การรักษาสันติภาพและภารกิจที่เกี่ยวของ ในบางครั้ง
บางกรณี ก็ยังไมชัดเจน จนกลายเปนปฏิบัติการที่ตองสูรบมากกวา ที่เรียกวา’ปฏิบัติการ
สราง เสถียรภาพและปฏิบัติการสนับสนุน’ ทั้งนี้หนังสือคูมือของกองทัพบก สหรัฐฯยัง
ไดอุทิศหนากระดาษใหถึง 1 บทเต็มๆ แกสิ่งที่เรียกวา ‘การปองกันภายในประเทศใน
ประเทศอื่น’ (Foreign Internal Defense) ที่บรรยายถึง ‘การมีสวนรวมของหนวยงาน
ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหารของรัฐบาลในโครงงานที่ใชปฏิบัติการ โดยอีกรัฐบาลหนึ่ง
เพื่อปลดปลอยและคุมครองสังคมจากการบอนทําลาย จากสภาพบานเมืองที่ไรขื่อแป
และจากขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’175 (ดูตัวเอียงที่เพิ่ม)
อนึ่ง FM 3-07 มีเนื้อหาที่เปนการสรุปบทเรียนจํานวนมาก จากขบวนการ ติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐ ในอดีต แตในบทที่ครอบคลุม ถึงการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ ไดครอบคลุมเนื้อหา สาระเพียงจํานวน 8 หนาเทานั้น และในขณะที่มีความ
ถูกตองแมนยํา แตก็ใหเนื้อหาสาระที่ทั้งนอยเกินไปและสายเกินไป สําหรับสถานการณ
ที่กําลังจะเกิดขึ้น บังเอิญที่หนังสือคูมือฉบับนี้ ไดตีพิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2003 –
1 เดือนกอนที่จะ มีกําหนดเริ่มปฏิบัติการ ‘เสรีภาพแดอีรัก’ (Iraq Freedom) และกอนที่
จะตอง เผชิญกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่ยิ่งใหญที่สุด นับตั้งแตสงคราม
เวียดนามเปนตนมา
อยางไรก็ตาม นับแตนั้นมา แวดวงทฤษฏีการทหารของกองทัพบกสหรัฐฯ ก็ไดศึกษา
ครอบคลุมเนื้อหารอบดานเพิ่มขึ้นมากทีเดียว เพื่อจะแกไขปรับปรุงสวนที่พบวาเปน
จุดออนขอดอย โดยที่มีหัวขอเรื่องจํานวนมากทีเดียวในนิตยสารกางทหารของสหรัฐฯ
เชน นิตยสารชื่อ Parameters, Proceedings และMilitary Review ที่ตีพิมพในชวง 2 ป
หลังนี้ เปนหลักฐานแสดงใหเห็นวา ความสนใจในเรื่องนี้มีเพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแตตอน
สิ้นสุดของ
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กระทรวงกองทัพบก Field Manual 3-07 (FM 100-20), Stability Operations and Support Operations,

Washington DC, 20 February 2003, p.1-1.
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Field Manual 3-07, p. 3-0 citing Joint Publication 1-02.
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’สงครามแบบแผน ’

ในการทําสงครามในประเทศอีรัก ความจริงแลว ทางกองทัพบก
สหรัฐฯก็เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิด หลังจากที่ไดใชระยะเวลาทบทวนสรุปบทเรียน
อยูชวงหนึ่ง ดังที่สะทอนใหเห็นในหนังสือชื่อวา ‘Way of War’ (วิถีแหงสงคราม) ที่
ตีพิมพตั้งแตป ค.ศ.2003 ดังที่ เจฟฟรี เรคอรด ตั้งขอสังเกตวา ประเด็นปญหาในดาน
นโยบายไดกลายเปนวา ‘ไมใชสหรัฐฯ ควรหรือไมควรที่จะยังดํารงความสําคัญขั้นตน
ของสงครามตามแบบแผน อยู ต อ ไป แต ค วรจะต อ งถามมากกว า ว า ในเมื่ อ
สภาพแวดลอมในเชิงยุทธศาสตรไดปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ควรหรือไมที่จะตอ ง
เสริมสรางกองกําลังภาคพื้นดิน (และกองกําลังที่สนับสนุนการรบจากทางอากาศ) ที่
ทุมเทกําลังเพื่อสรางเสถียรภาพและปฏิบัติการดานความมั่นคง ซึ่งรวมทั้งปฏิบัติการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ดวย’176
ในการสะทอนทัศนะดังกลาว เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2004 กองบัญชาการใหญ กระทรวง
กองทัพบก ไดเผยแพรเอกสารสําหรับใชในภาคสนามชื่อ Field Manual Interim (FMI)
177
3-07.22 ชื่อเรื่อง ‘ปฏิบัติการตอตานขบวนการ ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’
ในสวนที่ดู
เหมือนวาจะเปนการฉีกแนวจาก ‘วิธีการทําสงครามแบบอเมริกัน’ตามจารีตประเพณี
ดังที่กลาวถึงโดย รัสเซล วิกลี่ (Russell Weigley) โดยที่หลักนิยมในระยะกลางนี้ก็ระบุวา
ในปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ‘บรรดาผูนําจะตองคํานึงถึง
บทบาทตางๆ ของฝายทหาร ฝายขาวกรอง ฝายการทูต ฝายกฎหมาย ฝายรักษากฎหมาย
ฝายสารสนเทศ ฝายการเงินและฝายเศรษฐกิจ (หรือ MIDLIFE)’178 ที่จริงแลว เปนการ
สะทอนใหเห็นถึงการจัดลําดับความสําคัญ ที่เปลี่ยนแปลงไปแลวภายในกองทัพบก
สหรัฐฯ คือ การปรับเปลี่ยนหนาที่ของฝายตางๆ ในปฏิบัติการดานจิตวิทยาและดาน
กิจกรรมพลเรือน ซึ่งในอดีตที่ผานมาเปนหนาที่ของกองบัญชาการหนวยปฏิบัติการ
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Record, ‘Why the Strong Lose’, p.29.
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Headquarters, Department of the Army, Field Manual Interim (FMI) 3-07.22, Counterinsurgency
Operations, Washington DC, October 2004 (expires October 2006).
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FMI 3-07.22, p. vi.
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พิเศษโดยตรง แตในปจจุบันนี้ หนาที่ดังกลาวกําลังถูกผนวก หรือเพิ่มเขาไปกลายเปน
สวนหนึ่งของกองกําลังตามแบบแผนของกองทัพบก179
อยางไรก็ตาม นักวิจารณชาวอังกฤษทานหนึ่ง ก็เสนอแนะวา แนวคิดในเรื่องการทํา
สงครามของอเมริกัน หยั่งรากลึกในลักษณะที่วา จะตองใชเวลานายหลายป กอนที่จะทํา
ใหเกิดกากรเปลี่ยนแปลงในแนวคิดที่จําเปน ตอการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพไดจริง โดยที่มีลักษณะที่บงบอกเกี่ยวกับปญหานี้ ก็คือวา
‘วิถีของนักรบ’ (Warrior Ethos) ของกองทัพบก ที่ผนึกจิตใจทหารเปนหนึ่งเดียวในการ
สูรบกับฝายขาศึก ---‘เพื่อทําการรบและทําลายฝายศัตรู’ มิใชเพื่อทําลายเพียงดานเดียว
โดยอาจจะมีทางเลือกทางออกทางการเมืองหลายทาง ตามความเหมาะสมตอสถานกาณ
แตก็ตองทําลาย โดยที่มีอยูหลายโอกาสหรือบางกรณี ที่ตกอยูภายใตสถานการณที่อยู
นอกแบบแผน ทหารตองแสดงบทบาทของผูนํา มิใชเปนเพียงนักรบแตเพียงดานเดียว180
โดยที่คําวิพากษวิจารณเชนนี้ ดูเหมือนวาจะไดรับการพิจารณาทบทวน อยางนอยที่สุด ก็
โดยนักเขียนหลักนิยมหลายทาน ที่ผลิตเอกสารคูมือในระยะหลังลาสุดที่วาดวย การ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
นอกเหนือจากขอคิดความเห็นที่ไดจากบทวิพากษวิจารณดังกลาว การเรงพัฒนาการเชิง
ปฏิบัติการ ก็มีผลพลอยไดดวย ทําใหการเตรียมรวมมือกัน ยกรางเอกสารคูมือฉบับใหม
วาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรั ฐ ของทางกองทัพบกสหรัฐ ฯ
(สําหรับกองทัพบกคือเอกสารรหัส FM 3-24 สําหรับหนวยนาวิกโยธินคือรหัส MCRP
181
3-33.5) เมื่อเดือนมกราคม 2006 โดยที่คูมือฉบับรางนี้ มีเนื้อหารวมทั้งคํานําที่รวมลง
นามโดย ทานผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการรวมของกองทัพบกสหรัฐฯ ทานนายพลโท
เดวิด เอช. เพตราอุส (Lieutenant-General David H. Petraeus) และทานผูบัญชาการ ของ
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Joshua Kucera, ‘Civil Affairs, Psyops Shift Away from SOCOM’ in James Defence Weekly, 22
March 2006, p. 11.
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force’ in Military Review, vol. LXXXV, November-December 2005, pp.2-15.
181
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กองบัญชาการพัฒนาการรบของหนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ คือ ทานนายพลโท เจมส เอ็น.
แมตติส (Lieutenant-General James N. Mattis).
อนึ่ง ทั้งเพตราอุส และ แมตติส ตางก็ไดสั่งสมประสบการณ มามากในดานการตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ และเอกสารวิชาการที่รวมกันเขียนก็ไดระบุถึง
ขอคิดความเห็นใหมๆ ที่โดดเดนไวในเอกสารคูมือฉบับดังกลาว และยังมีบทเรียนตางๆ
สําหรับ การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ สําหรับกองทัพบกและหนวย
นาวิกโยธินของสหรัฐฯ โดยที่ทั้ง แมตติสและเพตราอุส ไดตั้งขอสังเกตไววา หลักการ
และแนวทางชี้นําตางๆ สําหรับการตอตาน ขบวนการติดอาวุธโคนลออํานาจรัฐ ซึ่ง
จําเปนมีรากฐาน ที่มาจากการศึกษาเชิงประวัติศาสตร แตก็ไดรับอิทธิพล จาก
ประสบการณ ใ นยุ ค ร ว มสมั ย ด ว ย สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการทั้ ง สอง การรณรงค ต อ ต า น
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ตองใชแนวทาง ‘ผสมผสานของการรบเชิงรุก เชิง
รับ การสรางเสถียรภาพและปฏิบัติการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานขึ้นใหม ในลักษณะที่
ปฏิบัติหลายสายพรอมๆ กัน’ โดยที่ทั้งสองยืนยันวา ในการปฏิบัติการเชนที่วานี้ ‘ตองมี
ความยืดหยุน ใชกองกําลังที่ปรับตัวไดคลองตัว โดยอยูภายใตการนําของผูนําที่รับรู
ความละเอียดออนเชิงวัฒนธรรมของประชาชนกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี มีขอมูลที่
ถูกตองและปรับตัวไดทันเหตุการณ’182
เอกสารฉบับนี้มีรายละเอียดมากกวา คูมือเฉพาะกาลฉบับป 2004 โดยเนนความสําคัญยิ่ง
กวาเดิมในเรื่องของการพยายามปฏิบัติการอยางมีเอกภาพ รวมศูนยขาวกรอง (โดยเนน
บทบาทของขาวกรองที่ใชคนเปนหูเปนตาให หรือ HUMINT และความตระหนักถึง
ความละเอียดออนเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยถือวา ‘ประชาชนเปน”สวนที่
สําคัญที่สุด” เสมอในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ) การฝกอบรมแก
กองกําลังรักษาความมั่นคงของเจาหนาที่ทองถิ่น เชนเดียวกันกับ การฝกอบรมให มี
ลักษณะผูนําและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ เพื่อตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
นอกจากนี้แลว เอกสารคูมือฉบับนี้ยังรวมทั้งภาคผนวกเพิ่มเติมและละเอียดกวาฉบับเดิม
มีทั้งตัวอยาง ภาพประกอบ สะทอนใหเห็นประสบการณที่กวางขวางรอบดาน และที่ได
182

Field Manual 3-24, p. ii.
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สั่งสมมาจากประสบการณที่ยากลําบากยิ่ง ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งโดยแกนแทของ
สาระแลว คูมือฉบับยกรางใหมนี้ เปนตัวแทนสิ่งที่ดูเหมือนจะเปนทะลุทะลวงกําแพง
วัฒนธรรมที่สําคัญสําหรับ กองทัพบกสหรัฐฯ ทําใหโดยแนวคิดที่โนมเอียงไปใกลชิดกับ
แนวทางความคิดหรือ หลักนิยมของกองทัพออสเตรเลียมากกวาที่เคยเปนมากอน (และ
ในลักษณะนี้ รวมทั้งกองทัพบกของประเทศอื่นๆในเครือจักรภพอังกฤษ ดวย)
ที่นาสนใจก็คือ เอกสารคูมือของสหรัฐฯฉบับใหมนี้ มีเนื้อหาสาระที่พยายามหลีกเลี่ยง
ไมยอมยึดติดอยูกับหลักการชุดหนึ่งชุดใดเปนการ เฉพาะ แตกลับโตแยงวา ‘การตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ เปรียบเสมือนกับ สัตวที่แปลกประหลาดที่เขาใจยาก
และแมวาจะพยายามปฏิบัติตามหลักการตางๆ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในทฤษฎี ก็ยังไม
มีหลักประกันวา จะประสบความสําเร็จในการปราบปราบตอตาน’ ดังนั้น จึงตองยึดกุม
และเขาใจ ‘หลักการ เงื่อนไขที่เอื้อและกระบวนทัศน’ ของการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ (ตามที่ระบุไวในภาคผนวก D) 183 โดยที่ประเด็นนี้ มีความสําคัญ
ในเชิงลึกและเปนรายการที่บงชี้ถึง ความรูจํานวนมากที่สั่งสมมาจากการสรุปบทเรียน
ครั้งแลวครั้งเลา ในปฏิบัติการระยะหลังๆนี้ แตที่นาเจ็บปวดก็คือ รายการละเอียดที่วานี้
บงชี้ไปที่คําพูดของผูที่ยึดมั่นในสํานักความคิด ตามแนวทางของทานอดีตนายกรัฐมนตรี
อังกฤษ ทาน วินสตัน เชอรชิล ที่วา ‘ทานจะเชื่อคนอเมริกันไดวา พวกเขาจะทําในสิ่งที่
ถูกตอง ก็หลังจากที่พวกเขาลองผิดลองถูกจนครบหมดทุกอยางแลวเทานั้น’
อยางไรก็ตาม นักวิจารณหลายทานก็เคยโตแยงวา เอกสารคูมือยังคงมีเนื้อหาเนนหนักที่
ยุทธศาสตรมากเกินไปและในเชิงทฤษฏีมากเกินไปอีกดวย โดยที่ผูบัญชาการในสนาม
รบจริงๆ ระดับกองรอย จําเปนตองมีหลักปฏิบัติบางอยางที่ใชปฏิบัติไดจริงมากกวานี้ใน
ระดับของพวกเขาเอง หลังจากที่มีการสงกําลังไปปฏิบัติการในสงครามอีรักเมื่อเร็วๆ นี้
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ เดวิด คิลคูลเลน ก็ไดเตรียมจุลสารฉบับ
กระเปาเลมหนึ่ง สําหรับใชโดยผูบังคับบัญชาในภาคสนามเชิงยุทธวิธี โดยแผนพับชิ้น
เล็ก ๆ ที่ ผลิ ตเผยแพรโดย เดวิ ด คิลคูล เลนนี้ ได รั บ การสนับ สนุ น รวมจากเพตราอุส
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และแมตติส นี้ มีชื่อวา ‘บัญญัติ 28 ประการ:หลักการพื้นฐาน ระดับกองรอยสําหรับการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ’ ซึ่งก็มีการเผยแพรผานทางเว็บไซดตางๆ
เชน companycommand.com และ platoonleader.net โดยเปนที่ฮือฮาอยางกวางขวางใน
แวดวงของนักการทหาร ของสหรัฐฯ วา เปนแนวทางความคิดที่เปนประโยชน ประกอบ
กับการใชเอกสารคูมือตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐเลมใหม184 ทั้งนี้ในชวง
ตนเดือนเมษายน 2006 เพตราอุสกับ แมตติสก็ไดแจกจายเอกสารฉบับกระเปาชิ้นนี้
ใหกับบรรดานายทหารชั้นนายพลของทั้งกองทัพบกและหนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯ
โดยกําชับดวยวา เอกสารชิ้นนี้ นาจะใหนายทหาร ระดับกองรอยทุกคนและนายทหาร
ระดับจาดวยที่ยังปฏิบัติหนาที่อยูในกองทัพ หรือผูที่กําลังจะถูกสงไปปฏิบัติหนาที่ใน
อีรักและอัฟกานิสถาน ตอมาแผนพับดังกลาวถูกถายทอดตอไป โดยรวมอยูในหลักสูตร
ของโรงเรียนตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐแหง ใหม ของกองทัพสหรัฐฯที่
ตั้งอยูในอีรัก ซึ่ งเนื้ อหาหลักของ 28 มาตราที่ เขียนไวในลั กษณะที่ เปน ‘บทบัญ ญัติ’
ตามที่ผูเขียนยอมรับวา ‘ที่จริงมันเหมือนกับตํานานการสูรบ’มากกวา โดยใชโครงสราง
บทเรียนเหมือนกับเนื้อหาในแผนพับของ ที.อี.ลอวเรนซ (T.E. Lawrence) ที่โดงดังและ
เผยแพรเมื่อปค.ศ.1917 ที่ชื่อวา ‘27 มาตรา’ อีกทั้งยังไดนําเสนอขอสังเกตที่กลั่นกรอง
แลว จากประสบการณที่รวมรวมและสะสมมา ซึ่งจะอานไดจาก บทคัดยอ 28 มาตรา
หรือ บัญญัติ 28 ประการของคิลคูลเลน จะปรากฏอยูใน ภาคผนวก อี.
ทั้งนี้ การรูจักกลั่นกรองเพื่อการปรับใช‘มาตราตางๆ ’ในเชิงยุทธวิธี มีความสัมพันธ
สอดคลองพอๆกันสําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย และผูบังคับบัญชาหนวยยอยๆ และ
ผูนําหนวยระดับอาวุโสนอย ที่ตองเผชิญกับปฏิบัติการในทุกวันนี้ ที่เปนปญหาทาทาย
อันซับซอน โดยที่รายการรายละเอียดตอทาย ไดยึดกุมบทเรียนตางๆที่สรุปมากจากการ
ต อ สู กั บ ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ในอดี ต ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป น การ
ประยุกตใชกับสถานการณใหมๆ ที่มีพลวัตรตลอดเวลา ของยุคขอมูลขาวสาร และตอง
เผชิญกับภัยคุกคามที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่อีกดวย คําถามก็คือ กองทัพบกออสเตรเลีย
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ควรจะตองพรอมตอบโตสถานการณเชนที่วานี้อยางไร และนี่คือเนื้อหาของสวนสุดทาย
ของเอกสารฉบับนี้
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สวนที่ 6
บทสรุป: การตอบโตของกองทัพบกออสเตรเลีย ตอขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
จากจุดยืนความคิดของกองทัพบกออสเตรเลีย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ความเห็นรวมกันในวงกวาง กําลังเปนกระแสที่เกิดขึ้น ซึ่งชี้ไปที่ความไมชัดเจนเพียงพอ
ที่เรียกภารกิจของรัฐเพียงเหมารวมวา เปน ‘สงครามตอตานการกอการราย’ เทาที่ผาน
มา บรรดานักวิชาการทั้งหลายก็เรียกปรากฏการณดังกลาวนี้แตกตางกันไป เชน เรียกวา
เปน‘สงครามยอยๆ’ หรือ ‘สงครามของตัวหมัด’ หรือ‘สงครามในกุญแจเสียงไม
เนอร’ หรือ ‘สงครามแหงสันติภาพที่ปาเถื่อน’ หรือ ‘เปนการรบในระดับปฏิบัติการ
มากกวาการทําสงคราม’ และแมกระทั่ง ‘สงครามทามกลางประชาชน’ แตก็ยังมีบางคน
ที่เรียกสงครามเหลานี้ วาเปนสงครามประเภท ‘ครึ่งๆกลางๆ’ ‘แบบตะวันออก’ ‘ใช
ความเขมขนต่ํา’ ‘แบบจรยุทธ’ ‘นอกรูปแบบ’ ‘อิงวัฒนธรรมเปนศูนยกลาง’ ‘แบบ
กอการราย’ หรือ ‘แบบแปรเปลี่ยนพลิกแพลง’‘แบบซับซอน’ หรือ ‘แบบรุนที่4’
‘แบบ 3 แนวรบ’ ‘แบบ 4 แนวรบ’ หรือแมกระทั่งเรียกวาเปนสงคราม ‘แบบไม
สมดุล’ แตชื่อที่เรียกตางกันหลากหลายเหลานี้ ก็ลวนแตยืนยันวา เปน’สงครามตอตาน
การกอการรายในระดับโลกาภิวัฒน’ ซึ่งที่จริงก็คือ ขบวนการ ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
นั่นเอง โดยที่ลักษณะเฉพาะของขบวนการติดอาวุธฯเหลานี้ มีหลักฐานปรากฏใหเห็น
อยูในทั้งบทความวิชาการและปฏิบัติการของฝายตางๆที่ตอ ตานขบวนการติดอาวุธฯ
หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา เปน
‘พวกผูกอการราย’ หรือ ‘นักรบจรยุทธ’ จาก
การศึกษาทบทวนที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงความเห็นพองรวมกันของ
นักวิชาการและผูที่เปนนักปฏิบัติทางการ ทหาร ที่วาดวยลักษณะหรือธรรมชาติของภัย
คุกคามที่ตางก็ตองเผชิญอยู ความจริงแลว ตัวขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดย
ตัวของมันเอง ดังที่ยอมรับกันดีนั้น มิใชเปนแนวความคิดที่ใหม แตอยางไรเลย
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ขอบเขตระดับโลกาภิวัฒน
อยางไรก็ตาม ในทุกวันนี้ ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มีปฏิบัติการในระดับ
โลกาภิวัฒน ตามลักษณะธรรมชาติของขบวนการ ระบบตรวจคนเขาเมืองและกระแส
โลกาภิวัฒน ก็ไดขยายไปถึงระบอบการปกครองที่เรียกวา ‘ระบอบกาลิฟยุคไซเบอร’
แลว ที่ปฏิบัติการแบบขามพรมแดนของรัฐมุสลิมที่ปกครองแบบจารีตประเพณีของตน
ไปจนถึงบรรดารัฐตางๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่ปกครองแบบชายขอบของอิสลาม
และที่ไกลกวานั้นดวย ที่จริงก็ไปไกลจนถึงทุกๆ ประเทศในตะวันตกดวยซ้ําไป --- ดังที่
เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการจับกุมผูตองสงสัยวาเปนฝายกอการรายในเมลเบิรน ประเทศออสเตรีย
ไดบงชี้ใหรับรูเปนตัวอยางวา ภัยคุกคามที่แพรขยายขามทวีปไปทั่วทุกมุมโลกเชนนี้ เปน
การเพิ่มระดับความเขมขน โดยฝายอิสลามนิยมที่คิดแบบจิตนิยมและแบบอนาธิปไตย ที่
เชิดชูแนวทางที่ใชความรุนแรงตามแนวความคิดของสงครามศาสนา หรือ จี’ฮัด ที่พรอม
ทําสงครามตอตานชาติตะวันตก ดวยเหตุนี้ จึงชัดเจนอยูแลววา ขอบเขตปฏิบัติการของ
กลุมความเชื่อตางๆเหลานี้มีลักษณะของโลกาภิวัฒน โดยมีระดับความเขมขนทางศรัทธา
ความเชื่อที่ แตกตางกั น อันหลอหลอมด วยแรงจูงใจที่ หลากหลายและปฏิบัติก ารใน
สมรภูมิตางๆ กันทั่วโลก
และความซับซอน
มี เ งื่ อ นไขป จ จั ย ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ข บวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ มี ค วาม
สลั บ ซั บ ซ อ น โดยที่ ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ต ช ว ยให ก ลุ ม ขบวนการติ ด อาวุ ธ ฯทั้ ง หลาย มี
เครื อ ข า ยสื่ อ สารถึ ง กั น ได โ ดยไม ติ ด ขั ด หรื อ มี ข อ จํ า กั ด ซึ่ ง เอื้ อ ให พ วกเขาติ ด ต อ
ประสานงานกันไดในระดับสากล โดยไมตองระบุตัวตนและเสียคาใชจายถูกอีกดวย185
ความจริง ยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของทําใหเกิดการติดตอเชื่อมโยงกันได
ทั้ง สะดวกและฉับพลัน อยางที่ไมเคยทําไดมากอนเลย ในขณะเดียวกันก็เปนระบบที่
ชวยอําพรางตัวตนใหแกสมาชิกของขบวนการติดอาวุธ โคนลมอํานาจรัฐ โดยที่พวกเขา
มีระบบที่พรอมจะจัดหาและไดรับอาวุธชนิดตางๆ ไดตลอดเวลา ซึ่งในอดีตเปนสิ่งที่ทํา
ไดเฉพาะกองกําลังติดอาวุธ หรือกองทัพของชาติรัฐตางๆ เทานั้น สําหรับขบวนการ ติด
185
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อาวุธโคนลมอํานาจรัฐทั้งหลายแลว ระบบคิดและการปฏิบัติตามคําขวัญที่วา ‘คิดแบบ
โลกาภิวัฒน แตดําเนินการแบบทองถิ่น’ เวลาใชกับฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ ก็ตองสลับกลับกัน ซึ่งตองขอบคุณสื่อประเภทตางๆ ที่ชวยใหเราเขาใจอยางเปน
รูปธรรมวา พวกเขา ‘คิดแบบทองถิ่น’ แต ‘ปฏิบัติการแบบโลกาภิวัฒน’ โดยสรางความ
วิบัติไดอยางรายแรงมาก ในทางกลับกัน ความรับผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆที่ตอง
ประสานงานกัน ก็ยังแบงหนาที่กันไมไดชัดเจนดีพอ โดย ‘พื้นที่รับผิดชอบ’ของแตละ
หนวยงาน และกระบวนการติดสินใจในเชิงยุทธวิธีและในระดับประเทศที่ตองบูรณา
การให มี เอกภาพ และการตอบโต ไ ด อ ย า งทั น ท ว งที ก็ บ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เป น ป ญ หาที่
ซับซอนมาก ในการที่จะเขาใจอยางชัดเจนถึงระบบคิดและวิธีปฏิบัติการของขบวนการ
ติดอาวุธโคน ลมอํานาจรัฐ ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกตางอยางมากจากวิธีคิดตามแบบ
แผน
อนึ่ง กลุมหรือองคกรของขบวนการติดอาวุธโคนลอมอํานาจรัฐในแตละทองถิ่น หรือ
ประเทศ มีลักษณะเฉพาะของขบวนการตนเอง ซึ่งรวมทั้ง แรงจูงใจ แนวทางการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะในรูปแบบวิธีปฏิบัติการ (modus
operandi) อีกดวย โดยที่ลักษณะและวิธีการที่หลากหลายดังกลาวขางตน เปนการเพิ่ม
ความสลับซอนใหแกการตอบโตอยางมีประสิทธิภาพ ตอ ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ ถึงที่สุดแลว ฝายที่ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐมีเพียงสวนนอยมากเทานั้น ที่
เปนสมาชิกของขบวนการอัลไค’ดา นอกจากนี้แลว ยังมีลัทธิอิสลามนิยมอีก2-3 แนวคิด
ที่สวนใหญก็ไมไดคลั่งไคลในการทําสงครามศาสนาที่ใชความรุนแรง หรือ จี’ฮัด การที่
จะเขาใจไดวากลุมหรือองคกรใดและสมาชิกขบวนการติดอาวุธโคนลม อํานาจรัฐใด ที่
มิไดมุงใชความรุนแรงจึงเปนปญหาที่ทาทาย การที่จะตัดสินใจวาจะตอบโตอยางไร การ
ที่จะตองแยกฝายศัตรูที่ไมยอมกลับตัวกลับใจ จากผูที่ยังไมยึดมั่นเปนพันธะกิจ อีกทั้ง
ตองดําเนินการ เพื่อดึงหรือแยกผูที่ยังไมถือเปนพันธะกิจ ออกจากแนวทาง ของผูที่
มุงมั่นจะใชความรุนแรง นี่คือปญหา ที่ซับซอนมากสําหรับประเทศที่มีอุดมการณแบบ
ตะวันตก เชน ออสเตรเลียและโดยเฉพาะอยางยิ่ง กองกําลังติดอาวุธหนวยตางๆของฝาย
ตน
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ทัศนะที่ชัดเจนเหลานี้ บงชี้วา ขบวนการติดอาวุธ โคนลมอํานาจรัฐที่เปนปญหาที่ทาทาย
ในทุกวันนี้ มีลักษณะ โลกาภิวัฒนและซับซอนมาก เรานาจะทําความ เขาใจไดดีที่สุด
และนาจะแกปญหาในแบบแยกสวน ดังที่คิลคูลเลนเสนอแนะวา ถึงแมวาฝายเราจะ
พยายามทําความเขาใจลักษณะทั่วไปของนักอิสลามนิยมที่สุดขั้ว ที่มุงใชความรุนแรงก็
ตาม ความเปนจริงก็คือ เราตองใชความรอบคอบอยางยิ่ง กอนที่จะใชแนวทางแกปญหา
แบบสําเร็จรูป ที่อาจจะใชได ตัวอยางเชน ในตะวันออกกลาง มาปรับใชกับสถานการณ
ในภูมิภาคของออสเตรเลียเอง ซึ่งมีเงื่อนไขตัวแปรที่แตกตางกันในระดับทองถิ่น แมใน
ระดับปฏิบัติการในตะวันออกกลาง กองกําลังของออสเตรเลียก็ยังตองมีความรูเรื่องของ
ทองถิ่นใหลึกซึ้งอยางมาก อยางที่ไมเคยตองพยายามเรียนรูมากอนเลย เพื่อจะปฏิบัติการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตก็ยังไมมีกระสุนเงิน (สูตรสําเร็จ)หรือ?
อดีตเจาหนาที่ฝายขาวกรองทหารบกสหรัฐฯ และผูฉีกแนวจากความเชื่อเกาๆ คือ ราลฟ
พีเตอรส แสดงความเห็นแยงวา ‘ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐนั้น แตกตางอยาง
มากจากสิ่งหนึ่งที่เลวรายที่สุด ที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับทางกองกําลังของเรา ก็คือ พวกเขา
สามารถประสบความสําเร็จไดในระยะหลังนี้ อีกทั้งยังสามารถใชความสําเร็จที่ผานมา
เปนบทเรียนสําหรับปฏิบัติการในพื้นที่ ความแตกตางอยางยิ่งในเชิงวัฒนธรรมอีกดวย’
ทั้งนี้ บทวิจารณของพีเตอรส เสนอแนะวา หลักนิยมที่วาดวยการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มีประโยชนนอยมากที่จะนํามาใช แทนที่จะยอมรับวา ‘ความจริง
ที่เรียนรูจากประวัติศาสตร’ก็คือ ‘การที่จะเอาชนะขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ตองใชเวลา-ประมาณ 1 ทศวรรษโดยเฉลี่ย’ สําหรับพีเตอรสแลว บทเรียนควบคูกันสอง
ข อ จากการต อ สู ต อ ต า นขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ที่ ผ า นมาในอดี ต ก็ คื อ
‘ในขณะที่ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปมักจะประสบ
ความลมเหลว แตก็ยังไมมีสูตรสําเร็จงายๆที่จะปราบปราบพวกเขา —นอกจากจะใช
วิธีการที่ไรความปราณีในระดับที่ในปจจุบันนี้ฝายเราไมอาจจะทําใจใชมาตการแบบนั้น
ได’186
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พีเตอรสก็สรุปจากมุมมองของเขาวา ‘หลักนิยมตอง หลีกเลี่ยงแนวทางที่เอื้อใหใชวิธี
สํ า เร็ จ รู ป หรื อ สู ต รสํ า เร็ จ ในการปราบปรามขบวนการฯ ที่ ว า โดยจํ า กั ด ตนเองด ว ย
กฎเกณฑเพียงไมกี่ขอ สําหรับการแกปญหา กรณีขัดแยงที่ซับซอน ซึ่งขบวนการติด
อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ แต ล ะองค ก ร มี คุ ณ ภาพหรื อ ศั ก ยภาพที่ เ ป น เอกลั ก ษณ
เฉพาะตัว’187 แนนอน ขอคิดความเห็นของเขามีความจริงอยูบาง แตอยางไรก็ตาม ก็
นาจะ อันตรายหากจะเขาใจเอาเองวา หลักนิยม ของฝายตอตานขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐเทาที่ผานมาในอดีต ไมนาจะใชไดอีกตอไปแลวในยุคนี้ ดวยเหตุนี้ เราจึง
ควรยอนกลับไปพิจารณาทบทวนขอสังเกตที่วา หลักนิยมที่ดีไมควรจะชี้นําเราวา ตอง
คิดถึงอะไรหรือคิดอยางไร แตควรจะชี้นําเพียงวา เราควรจะตองคิดเชนใด ที่จริงแลว
ตามที่เขาไดชี้ใหเราเห็น คือ มีลักษณะที่โดดเดนหลายประการของหลักนิยมของฝาย
ออสเตรเลียในเชิง การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่ดูเหมือนวาผาน
การทดสอบหรือลองผิดลองถูกมาแลวในชวงเวลาที่ผานมา และเมื่อเปนกระแสหลักนิยม
ที่เกิดใหมในระยะหลังนี้ ก็ยิ่งตรงประเด็นมากขึ้นดวย
การสนองตอบของฝายวางแผนทหาร
แมวา พีเตอรส จะไดตั้งขอสังเกตไวก็ตาม เอกสารฉบับนี้ก็เรียกรองใหมีการพัฒนาแบบ
องครวมสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรของฝายออสเตรเลีย เพื่อใชแกปญหา’สงคราม
ก อ การร า ย’ จากมุ ม มองที่ ว า เป น ขบวนการติ ด อาวุ ธ โค น ล ม อํ า นาจรั ฐ ในระดั บ
โลกาภิวัฒนที่มีความซับซอนมาก ดั งที่ เคยแยงมาแล ววา ยังมีขอยุติหรือทางออกอยู
จํานวนหนึ่งที่นาจะใชแกปญหาได สําหรับการรณรงคทางทหารในขณะนี้ แตก็มีอยู 2-3
ขอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่งายตอการดําเนินการ หรือ ที่สอดคลองอยางยิ่งกับอํานาจหนาที่
ของหนวยงานหนึ่งใด โดยที่ขอยุติบางอยางก็เหมาะสําหรับองคกรหรือหนวยงานที่อยู
นอกเหนืออํานาจหนาที่ของทางกองทัพบก ในขณะที่มีขอยุติอีกหลาย
ขอที่ยังคง
สัมพันธเกี่ยวของกับปฏิบัติการทางทหารที่มีฐานทางบก แตเพื่อความแนใจ ตามที่คิลคู
ลเลนตั้งขอสังเกตไว ยังมีขอยุติบางขอ ที่ใชไดโดยตรงในปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีของ
กองทัพบก แตแมกระทั่งสิ่งที่ปรับใชไดโดยตรง ก็ยังคงตองอธิบายใหเขาใจอยางชัดเจน
ในบริบทที่กวางขวางกวานี้ ที่นาอันตรายก็คือ การไมยอมรับความรับผิดชอบในฐานะที่
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เปนกองกําลังของประเทศ ที่ตองคิดหาทางประยุกตหรือปรับใชแนวทางความคิดนี้กับ
สถานการณใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งทั้งทางกองทัพบกและกองกําลังปองกันประเทศของ
ออสเตรเลีย หรือ ADF รวมทั้งประชาชาติออสเตรเลียก็ตองพรอมจะเผชิญกับปญหา
ทาทายในอนาคต ที่มีความซับซอนยิ่งกวาและมากกวาที่เคยผานมา
ความจริ ง ก็ ยั ง บางอย า งที่ ข าดตอนไป ระหว า งหลั ก นิ ย มเก า ๆ ที่ ว า ด ว ยการต อ ต า น
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ กับ การตอบสนองที่กําหนดใหพรอมที่จะตอบโต
ขบวนการติดอาวุธฯดังกลาว ที่มีขอบเขตปฏิบัติการรายในระดับโลกาภิวัฒนที่ซับซอน
มาก ในยุคของโลกขอมูลขาวสาร แตเมื่อมองจากงานศึกษาคนควาวิจัยเรื่องแนวคิดและ
หลักนิยมที่หลากหลายแลว ก็พบวา มีความตอเนื่องของพัฒนาการทางความคิด ที่นาจะ
สะทอนออกมาใหเห็น ในระหวางที่ทางกองทัพบกพิจารณาวาจะตองตอบสนองอยางไร
ตอขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่มีรูปแบบวิธีคิดใหมๆ ที่ตองเผชิญในทุกวันนี้
ประการแรก จุดแข็งของฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็ยังคงยึดโยงอยูกับ
เจตนารมณของประชาชน ที่สนับสนุนใหพวกเขาสามารถดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง โดย
ที่ ฝ า ยขบวนการติ ด อาวุ ธ ฯเหล า นี้ ไม จํ า เป น ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น อย า งแข็ ง ขั น
ตลอดเวลา เพราะการสนับสนุนในเชิงรับของประชาชนที่หวาดกลัวภัยหรือที่ถูกคุกคาม
ก็อาจจะเพียงพอแลวสําหรับฝายเขา แตในเชิงกลับกัน จุดแข็งของฝายตอตานขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ เจตนารมณ หรือความอดทน เพื่อจะไดการสนับสนุน
จากประชาชน ในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ใหยอมรับสิ่งที่
ปจจุบันนี้เรียกกันโดยทั่วไปวา เปน ‘สงครามที่ยืดเยื้อยาวนาน’ แตอยางไรก็ตาม ก็เปน
การยากที่อธิบายเปนคําพูดวา การยึดกุมพลังและเจตนารมณของประชาชน เปนเชนไร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเงื่อนไขตางๆ ที่วานี้ มีลักษณะที่พลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เรามีโอกาสนอยมากที่จะไดประโยชน แตกลับมีโอกาสมากาที่จะเปนฝายสูญเสีย ใน
กรณีที่เกิดความลาชาหรือสถานการณแบบมืดแปดดาน ทางกองทัพบกออสเตรเลีย ตอง
ใชวิธีการประสานอยางดีกับองคกรปองกันประเทศที่มีมิติที่กวางขวางกวาหนวยตน
เพียงลําพัง รวมทั้งหนวยงานอื่นๆและกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ โดยที่กองทัพบก
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ตองยึดมั่นเปนพันธะกิจ อันสอดคลองกับอาณัติของตน ที่จะตองปองกันประเทศ จึงตอง
เตรียมความพรอม ใหดีเพียงพอสําหรับการทําสงครามแบบที่ไดบรรยายไวในเอกสาร
ฉบับนี้
อนึ่ง กองทัพบกออสเตรเลียก็ตองเรงหาวิธีการใชระบบคิดแบบ‘นักวางแผน’การทหาร
สําหรับปฏิบัติการภายใตเงื่อนไขดังกลาวขางตน โดยตองตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
และของระบบอินเตอรเน็ต ที่จะมีตอทั้งฝายขาศึกและตอทั้งจุดแข็งของฝายตนเอง โดยที่
แนวทางความคิดนี้ยังคงถูกตองสอดคลองกันในทุกวันนี้ เพียงแตตองขยายหรือตอยอด
ความคิดนี้ และโดยทั่วไปก็ตองเห็นชอบรวมกันมากกวาเดิม โดยชาติ หุนสวนสําคัญๆที่
เปนพันธมิตรของเราในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลอมอํานาจรัฐ ความจริงก็คือ
แนวทางแบบนักวางแผนการทหารที่ชาญฉลาดในยุคขอมูลขาวสาร จึงมีความสําคัญมาก
ยิ่งกวาอดีตที่ผานมา สําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย ในขณะที่จะตองใชรอบคอบอยางยิ่ง
ในการใชทรัพยากรทุกอยางที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุด โดยที่แนวทางดังกลาวนี้
จําเปนตองทําให กองทัพบกออสเตรเลียเปนเปาโจมตีที่ลดขนาดใหเล็กลง ในขณะที่เพิ่ม
ศักยภาพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเอาชนะในการรบ เพื่อชวงชิงเปนฝายยึดกุม
‘ความคิดและจิตใจ’ ของประชาชน

ในแงของปฏิบัติการเพื่อตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ตามที่ แท็คอินเลย
ตั้งขอสังเกตไว ก็คือ แนวทางของนักวาง แผนการทหารกําหนดใหตองชวยแกปญหา
ความทอแทสิ้นหวังและความรูสึกที่ถูกโดด เดี่ยวของประชาชน ซึ่งเปนเงื่อนไขขั้นตน
กอนที่ฝายขวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐจะเริ่มปฏิบัติการบอนทําลายการปกครอง
ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ลัทธิกอการราย นั่นเอง แตภารกิจดังกลาวนี้ ในขณะที่ตองเกี่ยวของ
กับกองทัพบก ก็ยังตองไดรับ การตอบสนองจากรัฐบาลทั้งองคาพยพ ทั้งนี้ยอมไมตอง
สงสัยเลย การรับรูถึง สถานการณและประเด็นปญหา (ไมวาจะรับรูอยางถูกตองหรือไม
ก็ตาม) เปนปญหา ก็ยังไมไดรับการแกไขใหตกไป จึงนําไปสูความ พยายามชวงชิง
อํานาจทางการเมืองดวยกําลังนั่นเอง ดวยเหตุนี้ การที่จะเอาชนะ ขบวนการติดอาวุธโคน
ลมอํานาจรัฐใดก็ตาม จะตองแกปญหา แตละสวนหรือแตละดานใหจงได -- ซึ่งรวมทั้ง
ประเด็นปญหาที่เปนเงื่อนไข ที่เปนปญหาหาทางความคิดหรืออุดมการณที่ขัดแยงกัน
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ปญหาภาวะผูนํา และแสนยานุภาพทางทหาร ซึ่งไมเพียงแตใชปฏิบัติการโจมตีดวยกําลัง
เพียงดานเดียว ที่สําคัญที่สุด ก็คือ ที่ศูนยใหญใจกลางของปญหาที่รับรูกัน ก็คือ ประเด็น
ปญหาของความมั่นคง ตามดวยการใหความยุติธรรมแตประชาชน ในบริบทนี้ ยิ่งตอง
พิจารณาถึงประเด็นปญหาของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐและปญหาของรัฐที่
ไม อ าจยึ ด กุ ม อํ า นาจการปกครองได อ ย า งแท จ ริ ง ก็ ยิ่ ง ทํ า ให ป ระเด็ น ความยุ ติ ธ รรม
สําหรับประชาชน ยิ่งมีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยตองไมลืมวา ความยุติธรรมยอมเกิด จาก
การมีระบบกฎหมายและกฎระเบียบตามสังคม อีกทั้งยังตองมีระบบตุลาการที่เหมาะสม
สอดคลองอีกดวย188
เมื่อกลาวถึงทัศนะที่ผานการกลั่นกรองของบรรดานักวิชาการและผูปฏิบัติในแวดวง
ทหาร ตางชี้ใหเห็นวา ตองดําเนินการหลายอยางที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน --- ขั้นตอน
ตางๆที่ตองดําเนินการ เพื่อใหกองทัพบกออสเตรเลีย สามารถเขามีสวนรวมอยางแข็งขัน
ในการกําหนด ถึงจะไมมีสวนโดยตรงก็ตาม วาจะมีบทบาทนําไดอยางไร ความจริงก็คือ
ทางกองทัพบก โดยตัวกองทัพบกเอง นาจะมีบทบาทในเชิง ‘นักวางแผน’การทหาร ที่
กําหนดไดไมยากนัก แตก็มีขั้นตอนบางอยางที่ทางกองทัพบกพอจะทําไดเพื่อใหอยูใน
ฐานะที่ไดเปรียบ ในขณะที่พยายามดําเนินการในลักษณะที่สอดคลองกันกับทางฝายการ
ทูต และกลไกอื่นๆดานขอมูลขาวสารและดานเศรษฐกิจ อันเปนพลังหรือจุดไดเปรียบ
ของประเทศชาติ โดยใชขอไดเปรียบที่วา ในลักษณะที่สอดคลองกับจุดแข็งตางๆ ของ
ชาติหุนสวนในฝายพันธมิตรดวยกัน
ซึ่งจุดยืนความคิดนี้ จําเปนตองมีความเขาใจอยางชัดเจน ที่ฝายพลเรือนจะตองมีบทบาท
สําคัญในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ นี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาก็ยัง
กําลังทําความเขาใจอยู ในขณะที่พยายามปฏิรูปวิธีการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลม
อํานาจรัฐ โดยที่ออสเตรเลียก็เปนประเทศแนวหนาในความพยายามดานนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อมีประสบการณมากอนแลวจากปฏิบัติการ RAMSI ในหมูเกาะโซโลมอน ซึ่ง
กลุ ม ผู เ ฝ า ติ ด ตามตรวจสอบข อ ตกลงหยุ ด ยิ ง และสั น ติ ภ าพ ในเมื อ ง บู แ กนวิ ล ล
และ ในระดั บ ที่ น อ ยกว า นั้ น ก็ คื อ ในประเทศติ ม อร ต ะวั น ออก
(Bougainville)
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(East Timor) 189 โดยที่ประสบการณอันอุดมนี้ไดสอนใหกองทัพบกออสเตรเลีย เรียนรู
วิธีการทํางานประสานกับบรรดาหนวยงานทั้งหลายที่ใหความชวยเหลือเชิงมนุษยธรรม
กองกําลังตํารวจแหงสหพันธรัฐออสเตรเลีย กระทรวง กิจการระหวางประเทศและ
การคา รวมทั้งหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนตางๆ
อนึ่งประสบการณจากปฏิบัติการตางๆ ดังกลาวขางตน ก็ไดแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมที่
ใชตรรกะ สมเหตุสมผล จะถือเอางายๆ วามีอยูแลวคงไมได เพราะตองมีจริงอยางเปน
รูปธรรม เมื่อวิเคราะหจากบริบท ของนักอิสลามนิยมที่มีแนวคิดแบบสุดขั้ว ตรรกะ
ดังกลาวนี้ ตามที่เขาใจกันในหมูชาติตะวันตก คาดไดเลยวาจะมีบทบาทไดนอยมาก
เพราะในขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ที่ปฏิบัติการระดับโลกาภิวัฒนที่ซับซอน
ดวยเหตุนี้ แนวทางดังกลาวจึงไมสอดคลองกันกับวิธีคิดของทหารอยาง เปนแบบแผนใน
การใชกําลัง อีกทั้งยังเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับวา เหตุใดโครงสรางของทหารจึงเปนอยางที่
เปนอยู คําถามลักษณะนี้ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองพิจารณาทบทวนกันใหม ที่วา
ดวยความสําคัญของทักษะของ ‘คน’ ที่หยุดนิ่งกับที่ โดยไมพัฒนาเลย หรือ ทักษะ
สําหรับงาน ‘วัฒนธรรม’ สําหรับกองทัพบกของออสเตรเลีย
อนึ่ง แผนยุทธศาสตรดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯฉบับเดือนมีนาคม 2006 ได
ระบุถึงสิ่งที่เทากับวา เปนการรณรงคตอตาน ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐในเชิง
โลกาภิวัฒน ในฐานะที่เปนพันธมิตรอันใกลชิด ยอมไมตองสงสัยเลยวา ออสเตรเลีย
ยอมไดรับผลสะเทือนจากกระแสความคิดนี้ หรือ จากแนวทางความคิดตางๆในแผน
ยุทธศาสตรของสหรัฐฯ ผลที่ตามมาก็คือ ทางกองทัพบกสหรัฐฯและในวงกวางกวานี้ก็
คือ กองกําลังปองกันประเทศของออสเตรเลีย (ADF) และดวยเหตุนี้เองฝายออสเตรเลีย
จึงจําเปนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนในบทบาทของตน และจะปฏิบัติการในลักษณะ
ใด อีกทั้งยังตองเขาใจอยางแจมชัดภายในบริบทใหมนี้ ตอ หลักนิยมของฝายตน ที่วา
ดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
สภาพการณใหมๆ เหลานี้ ไดชี้ใหเห็นความจําเปนสําหรับกองทัพบกออสเตรเลีย ที่
จะต อ งดํ า เนิ น การตามแนวความคิ ด ที่ มี เ ป น ระบบอยู แ ล ว ของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า การทํ า
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สงครามที่ซับซอน (Complex War-fighting) ซี่งในปจจุบันนี้ก็กําลังใช แนวคิดนี้โดย
ผานทางโครงงานของกองทัพบกที่เรียกวา การเสริมความ แข็งแกรงและการสราง
เครือขาย (Hardening and Networking) โดยกําหนดใหมีกิจกรรมเสริมที่สอดรับกัน
ดังตอไปนี:้
• ภายในกองทัพบกและกองกําลังปองกันประเทศของออสเตรเลีย ตองยอมรับมากขึ้น
วา อาจตองกําหนดใหเราสนับสนุนรัฐบาลประเทศตางๆ ในการตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
• ทบทวนตรวจสอบหลักนิยมของออสเตรเลีย สําหรับการตอตานขบวนการติดอาวุธ
โคนลมอํานาจรัฐ ในบริบทของรัฐบาลโดยองครวม รวมทั้งกระทรวงทบวงกรมและ
หนวยงานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังตํารวจแหงสหพันธรัฐออสเตรเลีย
• ศึกษาติดตามอยางใกลชิดถึงพัฒนาการใหมๆ ของหลักนิยม สําหรับฝายทหารชาติ
ตางๆ ที่อยูในฝายสัมพันธมิตร
• เนนย้ําใหมากขึ้นในความตระหนักเรื่องภาษาและวัฒนธรรม (ของประชาชน ใน
พื้นที่ปฏิ บัติการ) เพื่อจะเขาใจไดดีขึ้นและจะสามารถตอบสนองได ดีขึ้น ในการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเขต (ใกลทางทิศ
เหนื อ ) ของออสเตรเลี ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทางกองทั พ บกเองก็ จํ า เป น ต อ งให
บุคลากรของตนไดรับการฝกฝนอบรมในดาน ภาษาทองถิ่น
• ใหพิจารณาทบทวนเรื่องดุลยภาพเชิงโครงสรางกําลังพล เพื่อเนนย้ําความสําคัญให
มากขึ้ น แก อ งค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง รวมทั้ ง กิ จ กรรมพลเรื อ น
ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง จิ ต วิ ท ยา นั ก ภาษา(ท อ งถิ่ น )และการใช ค นในด า นข า วกรอง
(HUMINT)
• ประสานงานอย า งใกล ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น ในเขตที่
ผูกอการรายและสมาชิกขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มีความเคลื่อนไหวและ
ปฏิบัติการอยู หรือ อาจจะขยายตัว โดยประสาน ผานโครงงานเพื่อความรวมมือของ
กระทรวงปองกันประเทศ (กลาโหมของ ออสเตรเลีย) ซึ่งอาจจะรวมทั้งการมีทีมครู
ฝกอบรมจํานวนหนึ่ง ใหเปนหนวย ที่ถายทอดทักษะและเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใช
ตอสู และชวงชิงชัยชนะในปฏิบัติการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
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•

•

ประสานงานระหวางแผนงานและแนวความคิดของออสเตรเลีย กับหุนสวนหลักๆ
ของออสเตรเลียที่อยูทางตะวันตก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุนและประเทศ
อื่นๆ ที่มีแนวความคิด เดียวกันในกลุมประเทศสมาชิกในองคการสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ (NATO) เชนเดียวกันกับประเทศเพื่อนบานอันใกลชิดที่อยูใน
สมาคมชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) และประเทศอื่นๆ ในแถบมหาสมุทร
แปซิฟกตะวันตกเฉียงใต ดวย
ใหชี้แจงอยางชัดเจนตอสาธารณชนวา แนวทางแบบ’นักวางแผน’ของทางกองทัพ
ออสเตรเลียตอปญหาขบวนการติด อาวุธโคนลมอํานาจรัฐเปนเชนใดและเหตุใด
ออสเตรเลียจึงกําลังพัฒนาเชิงแนวคิด และจะตองเกี่ยวของสัมพันธกับอะไรบาง

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา ออสเตรเลียก็เคยพยายามมาแลว ที่จะสรางคุณูปการอันสําคัญเพื่อ
จะทําใหสถานการณดีขึ้น หรือ ชวยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการตอตานฝายตรงขาม
ตัวอยางเชน ในสงครามเวียดนาม ออสเตรเลียก็เคยไดรับมอบหมายใหมีความรับผิดชอบ
หลัก ดานความมั่นคงในเขตจังหวัดฟก ทอย (Phuoc Tuy) ซึ่งก็ยอมรับวา คุณูปการ
ดังกลาวนี้ เคยขาดองคประกอบหลายประการที่ถือวาสําคัญตอความสําเร็จในการตอตาน
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ โดยที่ภารกิจที่เปนสวนขององคประกอบตางๆ
ดังกลาว เคยปลอยใหเปนการดําเนินการของประเทศพันธมิตรตางๆ อยางไรก็ตาม ใน
ทุกวันนี้ เมื่อมีทหารออสเตรเลียปฏิบัติการอยูในหลายๆเขตจังหวัด ที่กระจายอยูในหลาย
ประเทศในตะวันออกกลาง จึงสมควรอยางยิ่งที่จะพิจารณาทบทวนประสบการณที่ไดสั่ง
สมมาจากปฏิบัติการในฟก ทอย ของเวียดนาม ซึ่งการทบทวนประสบการณดังกลาวนี้
นาจะแสดงใหเราเห็นวา เมื่อเผชิญหนากับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจในยุคใหมนี้
ฝายออสเตรเลียจะสามารถมีบทบาทได โดยไมจําเปนตองทุมเทกําลังพลเพิ่มขึ้นมากมาย
โดยคิดขามระบบที่แยกสวนเชนที่ทําอยูในปจจุบัน เพื่อจะสามารถสรางคุณูปการที่คุมคา
ไดอยางยั่งยืน
ถึงแมวาจะเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถ ออสเตรเลียก็อยูในตําแหนงที่เหมาะสม
และพรอมที่จะทําการรณรงคทางทหารเพื่อตอตานฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจ
รัฐ ที่มีลักษณะของโลกาภิวัฒนที่ซับซอน และที่วาทางกองทัพออสเตรเลียอยูในฐานะที่
ดีก็เพราะวามีความเชี่ยวชาญในการรบดวย ‘ระบบสมัยใหม’ ที่ผสมผสานการปฏิบัติการ
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ดวยกําลังอาวุธทางทหาร ที่ใชความพยายามรวมกันแบบสัมพันธมิตรและการประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนระบบที่ โดยเนื้อหาหลักๆแลว
มีความเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการตอสูกับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐใน
ปจจุบันนี้ ที่มีลักษณะของโลกาภิวัฒนที่ซับซอน โดยที่ความเชี่ยวชาญดังกลาวนี้ จะตอง
บมเพาะและพัฒนาตอยอดอยางเนื่อง เพื่อจะยังคงใชปฏิบัติการไดกับยุทธวิธี เทคนิค
วิธีการและระเบียบขั้นตอนที่พัฒนาใหทันสมัยลาสุดในสมรภูมิตางๆ เชน ในอีรักและ
อัฟกานิสถาน
ทุกวันนี้ ออสเตรเลียมีบทบาทเปนฝายสนับสนุนที่สําคัญยิ่ง ในการรณรงคทางทหารที่
ยากลําบากและสงผลที่กวางไกลมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนบทบาทที่นาจะมีอิทธิพล
ตอสถานการณใหมๆในภูมิภาคของตนเอง และมีความพรอมที่จะมีประสิทธิภาพและที่
จะปรับตัวใหพรอมปฏิบัติการในสภาพความจริงในปจจุบัน ใหมากที่สุดเทาที่เปนได ที่
จริง มรดกที่สืบทอดมาจากประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จในการตอตานขบวน
การติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ทําใหสมควรไดรับการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงความรู
ความเชี่ยวชาญใหทันสมัย สําหรับการปรับใชของกองทัพบกในปจจุบัน รวมทั้งผู ที่
อาจจะตองเผชิญกับขบวนการติดอาวุธฯในอนาคตอีกดวย โดยปญหาที่ทาทายเหลานั้น
เกี่ยวของกับการที่ทางกองทัพบกจะตองกาวล้ําไปเกินกวา สภาพการณที่อยูในเขตพื้นที่
แบบนิ่งอยูกับที่ เพื่อพรอมจะออกไปปฏิบัติการรวมกันอยางใกลชิดกับกองกําลังชาติ
อื่นๆในฝาย สัมพันธมิตร และที่อยูนอกสายบังคับบัญชาของกระทรวงปองกันประเทศ
(กลาโหม) และรัฐบาลออสเตรเลีย จึงจะสามารถแกปญหาเรื่องขีดความสามารถ ที่สมัย
หนึ่งเคยปลอยใหเปนภารกิจ โดยสวนใหญใหแกทหารชาติอื่นๆของฝายสัมพันธมิตร ซึ่ง
การที่จะดําเนินการดังกลาวนี้ได ฝายทหารบกตองยึดกุมแนวทางของฝายวางแผน ที่
ยังคงมีความสอดคลองอยางยิ่ง ตอการแกปญหาที่ทาทายในยุคขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อตองเผชิญหนา
กับขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่มีลักษณะ
โลกาภิวัฒนที่ซับซอน ที่รูจักกันในชื่อวา ‘สงครามตอตานการกอการราย’ นั่นเอง
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ภาคผนวก เอ.
ความหลากหลายของขั้วอุดมการณของมุสลิมในทัศนะของ
เชอรีล เบอรนารด
(Cheryl Bernard’s Muslim Ideological Spectrum)190

เบอรนารด ยืนยันวา ไมมีเสนแบงที่ชัดเจน ระหวางอุดมการณของมุสลิมนิยม 4 ประเภท
ดังที่กลาวถึงตอไปนี้ ตัวอยางเชน ผูที่ยึดมั่น ในแนวทางมุสลิมนิยมแบบจารีตประเพณี
โดยที่ผูมีแนวคิดแบบจารีตประเพณีนิยมที่ทันสมัยที่สุด ก็เกือบจะถือไดวาเปนคนหัว
สมัยใหม หรือ ผูนิยมสมัยใหม โดยที่คนหัวสมัยใหมที่สุดขั้วที่สุด ก็มีแนวทางความคิดที่
คลายคลึงกันกับผูที่เชื่อในระบบการปกครองที่แยกทางโลกกับทางธรรม แตถึงกระนั้น
เบอรนารดก็ยังพอใจกับจุดยืนความคิดที่วา การจําแนกอุดมการณของมุสลิมนิยมเปน
ประเภทหรือแนวทางตางๆ นี้ เปนการเสนอกรอบทางความคิดที่สะดวก ที่ชวยใหเขาใจ
ทัศนะของมุสลิมนิยมที่หลากหลาย
1. ผูยึดมั่นในอุดมการณแบบยึดมั่นในรากฐานเดิม (Fundamentalists) ปฏิเสธคานิยม
ความเชื่อแบบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมรวมสมัยของสังคมตะวันตก โดยที่พวกเขา
ไมยอมหันเหจากการใชความรุนแรง โดยจําแนกจากกันไดเปน 2 กลุม:
(1) ผูยึดมั่นในรากฐานเดิมตามคําสอน (Scriptural Fundamentalists) คนกลุมนี้
รวมทั้งนักปฏิวัติชาวอิหรานเปนสวนใหญ กลุมวาฮฮาบี (Wahhabis) ที่มีฐานอยู
ในซาอุดิอะราเบีย และกลุม แคพลาน (Kaplan) ที่เลื่อมใสกันในหมูชาวตุรกี
(2) ผูยึดมั่นอยางเขมขนในรากฐานเดิมตามคําสอน (Radical Fundamentalists) ใน
แนวทางที่ ต รงกั น ข า มผู ที่ ศ รั ท ธาในกลุ ม นี้ จ ะยึ ด มั่ น ในแก น แท ข องอิ ส ลาม
เขมขนนอยกวากลุมแรก โดยที่กลุมนี้ตีความคําสอนตามความเขาใจของตนเอง
จะดวยความจงใจ หรือ ดวยความไมรูซึ้ง ถึงหลักธรรมคําสอนของอิสลามแบบ
ดั้งเดิม เชน ขบวนการอัล ไค’อิดา (Al Qa’ida) ขบวนการ ทาลิบานของชาว
อัฟกานิสถาน (Afghan Taliban) ฮิซบ-อุต-ทาฮรีร (Hizb-ut-Tahrir) และ
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ขบวนการอิสลามที่เขมขนอื่นๆอีกจํานวนมาก และกลุมที่แยกเปนแขนงยอยๆ
ที่กระจายกันอยูทั่วโลก ลวนแตจัดอยูในประเภทนี้
2. ผูยึดมั่นในจารีตประเพณี (Traditionalists) เปนกลุมที่ตองการสังคมแบบอนุรักษนิยม
พวกเขามักจะสงสัยหรือไมมั่นใจสิ่งที่ทันสมัย สิ่งที่ประดิษฐสรางสรรคและกลัวการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้แลว พวกเขาก็ยังแบงเปนแขนงยอยๆไดอีก 2 กลุมยอย โดย
มีความแตกตางอยางชัดเจน
(1) พวกจารีตประเพณีนิยมเชิงอนุรักษ (Conservative Traditionalists) พวกเขา
เชื่อวา กฏหมายอิสลามและจารีตประเพณี ดั้งเดิมควรจะตองประพฤติปฏิบัติ
ตามอย า งเคร ง ครั ด ตามตั ว อั ก ษรในคั ม ภี ร คํ า สอน โดยมี ทั ศ นะที่ ว า เป น
บทบาทของรัฐ และของฝายที่มีอํานาจทางการเมือง ตองใหการสนับสนุน
หรือ อยางนอยก็ตองเอื้ออํานวยใหความสะดวกตอพวกเขา อยางไรก็ตาม
โดยทั่วๆไปแลวพวกเขาไมนิยมความรุนแรงและลัทธิกอการราย
(2) พวกจารีตประเพณีนิยมเชิงปฏิรูป (Reformist Traditionalists) ที่เชื่อวา
อิสลาม หากจะยังคงมีบทบาทและนาเลื่อมใสตลอดทุกยุคสมัย ก็จะตอง
เตรียมพรอมที่จะยอมปรับลดความเครงครัดบางอยาง ในการปฏิบัติตามคํา
สอนแบบยึดตามตัวอักษรคัมภีร และพรอมที่ จะอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะ
เรื่องการปฏิรูปและการตีความคําสอนใหม
3. พวกนิ ย มสมั ย ใหม (Modernists) ต อ งการให โ ลกอิ ส ลาม เป น ส ว นหนึ่ ง ของโลก
สมั ย ใหม เ ชิ ง โลกาภิ วั ฒ น โดยที่ พ วกเขาต อ งการปฏิ รู ป อิ ส ลาม เพื่ อ ให ก า วทั น โลก
สมัยใหม พวกเขาแข็งขันมากในการแสวงหาความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ที่มีสงผลอยาง
กวางไกล ตอความเขาใจของคนบางสวนในขณะนี้ ที่ตีความตามตัวอักษรในคัมภีรใน
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตนหลั ก อิ ส ลาม โดยที่ พ วกเขาต อ งการจะก า วกระโดดข า ม
พรมแดนของจารีตประเพณีของทั้งระดับทอง ถิ่นและภูมิภาค ที่ในหลายศตวรรษที่ผาน
มา ไดรอยรัดเกี่ยวพันกับอิสลามจนแยกออกไดยาก
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4. พวกที่นิยมแยกอาณาจักรจากศาสนาจั กร (Secularists) พวกเขาประสงค ให โลก
อิสลามยอมรับการจําแนกแยกฝายศาสนจักร ออกจาก ฝายรัฐ ในทํานองเดียวกันกับ
ระบบประชาธิปไตยของยุคอุตสาหกรรมของชาติตะวันตก โดยที่ศาสนาเปนเรื่องของ
ความเชื่อสวนบุคคล นอกจากนี้แลว พวกนี้ยังเชื่อดวยวา ประเพณีทางศาสนาจะตองสอด
รับกับกฎหมายของบานเมือง และยังตองเคารพสิทธิมนุษยชนอีกดวย ในขณะที่ชาวตุรกี
ที่เลื่อมใสในนิกายเคมาล (Turkish Kemalists) ซึ่งเปนผูที่ยอมใหศาสนจักรอยูภายใตการ
ควบคุม อยางเครงครัดของรัฐ โดยเปนตัวอยางของระบบ การปกครองที่แยกศาสนจักร
กับอาณาจักร ในโลกอิสลาม
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ภาคผนวก บี.
การจําแนกประเภทของนักอิสลามนิยม
ของกลุมศึกษาวิกฤติกาลระหวางประเทศ
(The International Crisis Group’s Islamist Categories)191

กลุมศึกษาวิกฤติกาลระหวางประเทศ (ICG) ไดโตแยงวา การทําความเขาใจแนวทาง
ความคิด ที่แ ตกต างกั น ของการเคลื่อ นไหวของฝ ายนิ ย มอิส ลาม จุ ด เริ่ม ตน ก็ คือ ตอ ง
จําแนกใหออกระหวางนิกายชี’อะต (Shiite) กับ สุหนี่ (Sunni) โดยที่แนวทางของกระแส
ความคิดที่เรียกวา ‘อิสลามการเมือง’ (Political Islam) นั้น ทางกลุมศึกษาฯยอมรับวา
ปรากฏเปนขบวน การเปนครั้งแรกในชวงตนของการปฏิวัติประเทศอิหรานเมื่อป ค.ศ.
1979 โดยที่มองวา การกิจกรรมการเคลื่อนไหวของผูที่นับถือนิกายชี’อะต เปนภัยคุกคาม
ที่นาหวาดหวั่นที่สุดในขณะนั้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากวา นิกายหรือความเชื่อแบบ
ชิ’อะตเปนนิกายสวนนอยของศาสนาอิสลาม (โดยที่นิกายสุหนี่ เปนกลุมสวนใหญของ
อิสลาม กวา 80 %) และการที่ผูที่ถือนิกายชี’อะตมักจะเปนฝายเสียงสวนนอยในประเทศ
ตางๆ ทําใหการเคลื่อนไหวของฝายนิกายชี’อะตที่แพรหลายมากสุดและมักจะใชบอย
ที่สุด จึงมีมักจัดตั้งเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนนอยูภายในชุมชนของตนเอง โดยที่
แนวทางดั ง กล า วนี้ เกี่ ย วข อ งกั บ การปกป อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องชุ ม ชนชี ’อะต จาก
ประชากรสวนใหญและจากฝายอํานาจรัฐเอง ดวยเหตุนี้ อิสลามนิยมสายนิกายชี’อะต จึง
ยังคงดํารงความเปนเอกภาพไดในระดับเหนียวแนนมาก โดยยังไมเกิดความแตกแยกจน
กลายเปนความขัดแยงในรูปแบบตางๆ ดังที่เกิดขึ้นกับอิสลามสายนิกายสุหนี่
ทั้งนี้ อิสลามสายนิกายสุหนี่ – ซึ่งสรางความหวาดหวั่นมากที่สุดในปจจุบัน มักจะถูก
มองจากวงกวางแบบเหมารวมวา จัดอยูในสาย ผูที่ยึดมั่นในรากฐานเดิมตามคําสอน มี
ความคิด แบบสุดขั้วและเปนภัยที่กําลังคุกคามผลประโยชนทั้งหลายของชาติตะวันตก
แตก็มิใชวา พวกเขาจะไมมียอมรับสิ่งใหมๆ เสียเลย โดยที่กลุมศึกษาวิกฤติกาลระหวาง
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ประเทศ (ICG) มีความเห็นแยงวา ในทางตรงกันขามจากที่คนตั้งขอสังเกต นิกายสุหนี่
ได ต กผลึ ก ทางความคิ ด จนแบ ง ได เ ป น 3 สายหลั ก ๆ ที่ แ ตกต า งกั น อย า งชั ด เจนใน
รายละเอียด โดยที่แตละสายหรือกลุมยอย จะมีโลกทัศนของตนเอง มีวิถีปฏิบัติและมี
ลักษณะเฉพาะของสายตนเองอีกดวย โดยที่สุหนี่ทั้ง 3 ประเภทนี้แสดง ใหเห็นถึงความ
พยายามที่จะประนีประนอมระหวางความเชื่อตามจารีตประเพณี กับ กระแสความคิด
แบบสมัยใหม เพื่ออนุรักษสวนสําคัญของจารีตประเพณี ที่ถือวาเปนแกนแกนที่สําคัญ
ที่สุด โดยยอมปรับตัวหลายอยาง เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขแวดลอมที่ทันสมัย โดยที่
ทั้ ง 3 สายนี้ ยั ง ยึ ด มั่ น ในแก น ของความเชื่ อ ตามจารี ต ประเพณี โดยคั ด สรรหยิ บ ยื ม
บางอยางจากตะวันตก ในขณะที่ปรับตัวยอมรับบางสวนของความทันสมัย พวกเขามี
ความเห็นแยงวา สิ่งที่ยังมีความเห็นตาง ก็คือ มุมมองในปญหาหลักๆที่โลกอิสลามตอง
เผชิ ญ อยู ใ นทุ ก วั น นี้ โดยสิ่ ง ที่ พ วกเขาเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธายัง จํ า เป น ตอ งยึ ด ถื อ ต อ ไป หาก
เปนไปไดและพอจะชี้นําได ก็ยังคงยึดมั่นตอไป

อิสลามิกการเมือง (Political Islamists)
• ขบวนการตางๆ เหลานี้ มีตัวอยางใหเห็นจากองคกรตางๆ เชน Society of the
Muslim Brothers ในประเทศอียิปต (เปนองคกรที่มีสาขายอยๆ ใน อัลจีเรีย จอรแดน
คูเวต ปาเลสไตน ซูดาน และซีเรีย อีกดวย) โดยที่ขบวนการหรือองคกรจัดตั้งเหลานี้
ไดรับการสนันสนุนจากรัฐบาลในประเทศหรือทองถิ่น โดยมีจุดประสงค ที่มุงรักษา
อํานาจทางการเมืองในระดับประเทศ ซึ่งขบวนการที่วาเหลานี้ รวมทั้งพรรคยุติธรรม
และการพัฒนา (Justice and Development Party) ในประเทศตุรกี และ พรรคเพื่อ
ความยุติธรรมและการพัฒนา (Party for Justice and Development) ในประเทศ
โมร็อคโค
• ขบวนการเหลานี้มักชูประเด็นที่เปนจุดยืนของชาวมุสลิม ตอการที่รัฐบาลบริหาร
บานเมืองผิดพลาด ขาดความยุติธรรมทางสังคม และใหความสําคัญเรงดวนตอการ
ปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งจะบรรลุไดก็ดวยการเคลื่อนไหวหรือดําเนินการทางการเมือง
(โดยการเรียกรองใหมีนโยบายใหมๆ เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันทางการเมือง
ดวยการเลือกตั้ง ฯลฯ)

121

• โดยทั่วๆ ไปแลวในปจจุบันนี้พวกเขายอมรับการปกครองแบบรัฐชาติ โดยอยูภายใต
กรอบของรัฐธรรมนูญ และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง (ยกเวนในกรณีที่ตกอยู
ภายใตการยึดครองของตางชาติ) ชูจุดยืนของ นักปฏิรูปแทนที่จะมีวิสัยทัศนแบบนัก
ปฏิวัติ พรอมกับเสนอให ใชแนวทาง ของประชาธิปไตยอันเปนสากล โดยที่
ลักษณะเฉพาะ ของผูที่ยึดมั่นในสายนี้ มักมีทาทีแบบสูรบใน แนวทางของพรรค
การเมือง

คณะผูเผยแพรศาสนา (Missionary)
• คณะผูเผยแพรอิสลามเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ (The Islamic Missions of
Conversion – Al-da’wa) มีอยู 2 สายหลักๆที่เห็นไดจากโครงสราง องคกรที่แข็ง
แกรงมากของ ขบวนการ ทาบลิกิ (Tablighi Movement) ในสายหนึ่ง และอีกสาย
หนึ่งที่การจัดตั้งอยางหลวมๆมาก คือ ซาลาฟยยา (Salafiyya) โดยที่ทั้ง 2 สายนี้ มิใด
มุงยึดกุมอํานาจทางการเมือง แตจุดประสงคที่แนชัดและเปดเผยก็คือ การดํารงไว
ซึ่งอัตลักษณของชาวมุสลิม ศรัทธาในอิสลาม และระบบความเชื่อ ในสิ่งที่ถูกตอง
ชอบธรรม เพื่อตอตานกําลังของฝาย ที่ไมเชื่อในหลักอิสลามหรือไมศรัทธาในอิสลาม
โดยที่สมาชิกของขบวนการทั้งสองนี้มีลักษณะของผูเผยแพรศาสนาอิสลาม ที่เรียกวา
Du’ah (ดู’อาฮ) และ’Ulama (‘อุลามา) หรือ คณะนักปราชญมุสลิม
• คณะผูเผยแพรอิสลาม (Missionary Islamists) ที่ชูประเด็นปญหา ของความเสื่อม
ทรามของคานิยมคุณคาหรืออุดมการณของอิสลาม ที่เรียกวา อัล-คิยัม อัล-อิสลามิย
ยา (al-qiyam al-islamiyya) และปญหาของความเสื่อมศรัทธา หรือ อัล-อิมาน (aliman) โดยใหความสําคัญเรงดวนตอ รูปแบบหนึ่ง ของการติดอาวุธทางศีลธรรม
จรรยาและจิตใจ ที่เปนตัวกําหนด ใหปจเจกชนสามารถเอาชนะความชั่ว แลวกระทํา
แตคุณงามความดี อันเปนเงื่อนไขของระบบการปกครองที่ดี อีกทั้งยังเทากับ ชวยกัน
เปนหมูคณะใหรอดพันจากการตกนรก อีกดวย
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ผูเลื่อมใสในจี’ฮัด (Jihadi)
• จี’ฮัด (Jihadi): การตอสูดวยกําลังอาวุธของผูเลื่อมใสในอิสลาม (al-Jihad) ซึ่ง
มีอยู 3 สายหลักๆ ดังตอไปนี้:
 สายภายในโลกอิสลามดวยกันเอง (ทําสงครามกับระบอบ การปกครอง
ของมุสลิม ที่ถือวา ไมยึดมั่นศรัทธาในคําสอนโดยแทจริง
 สายชิงคืนดินแดนของอิสลาม (ทําสงครามเพื่อ ชิงคืนดินแดนที่ปกครอง
โดยเจาผูครองที่มิไดนับถืออิสลาม หรือดินแดน ที่อยูภายใตการยึดครอง
ของพวกที่มิใชอิสลาม) และ
 สายโลกาภิ วั ฒ น (ต อ สู กั บ ชาติ ต ะวั น ตก) ลั ก ษณะเฉพาะของสายนี้
แนนอน ก็คือ นักรบที่เรียกวา อัล-มูจาฮิด (al-mujahid)
• อิสลามิกที่เปนนักรบจี’ฮัด (Jihadi Islamists) ชูประเด็น ตอสูกับการกดขี่ของ
ฝายที่มิใชอิสลาม แตอาศัยอํานาจทางทหาร และการเมืองในโลกของอิสลา
มิก และใหความสําคัญ เรงดวนแกการติดอาวุธเพื่อตอสู
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ภาคผนวก ซี.
ขอสังเกต 14 ประการ
ของเพตราอุส
เพตราอุส ตั้งขอสังเกตไว 14 ประการดังตอไปนี้:
(1) ‘อยาพยายามทําอะไรมากเกินไป ดวยสองมือของตนเอง’ (คํากลาวของ ที.อี.ลอว
เรนว – T.E. Lawrence)
(2) ปฏิบัติการอยางรวดเร็ว เพราะกองทัพปลดปลอยทุกกองทัพ มีภารกิจเพียง ครึ่งเดียว
หากทําการปลดปลอยประชาชนไดแลว จะกลายเปนกองทัพยึดครอง ทันที
(3) เงินคือกระสุนปน
(4) เพิ่มจํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย มีความสําคัญชี้ขาด ตอความสําเร็จ
(5) วิเคราะห ‘สิ่งที่ตองใชทุมเท กับ ประโยชนที่จะได’ กอนออกปฏิบัติการในแตละ
ครั้ง
(6) ขาวกรอง คือ กุญแจ สูความสําเร็จ
(7) ทุกคนตองมีสวนรวมชวยสรางชาติ
(8) ชวยกันสรางสถาบันตางๆ(ที่มีลักษณะที่ถาวร) มิใชเพียงหนวยตางๆ (ที่มียั่งยืน)
(9) ความตระหนักรับรูทางวัฒนธรรม เปนตัวเพิ่มหรือขยายกําลังของฝายเรา
(10) ความสําเร็จในการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ตองใชมากกวาเพียง
ปฏิบัติการทางทหาร
(11) ความสําเร็จสูงสุด ขึ้นอยูกับบรรดาผูนําทองถิ่น
(12) จดจําและยอมรับความสําคัญของบุคลากรชั้นนายสิบและนายรอย
(13) ไมมีอะไรจะทดแทนผูนําที่รูจักยืดหยุนและปรับตัวเกง
(14) ภารหนาที่สําคัญที่สุดของผูนําก็คือ ตองชี้นําไดถูกตอง
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ภาคผนวก ดี.
หลักการตางๆ เงื่อนไขขอกําหนดและเอกภาพของสิ่งที่ตรงกันขาม
ที่วาดวย การตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ
ของกองทัพบกและหนวยนาวิกโยธินของสหรัฐฯ192
หลักการ (Principles) มีดังตอไปนี้:
• จุดประสงคหลักก็คือ ความชอบธรรม
• เอกภาพในความพยายามรวมกัน
• ความสําคัญทางการเมือง
• มีความเขาใจสภาพแวดลอม (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองเขาใจประชาชน)
• ขาวกรองเปนตัวขับเคลื่อนชี้นําทิศทางของปฏิบัติการ (รวบรวมและวิเคราะห
ขาวกรอง แมในระดับลางที่สุด)
• ตองโดดเดี่ยวฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จากประชาชน(ที่อาง
วาตอสูเพื่อประชาชน) ตัดขาดฝายขบวนการติดอาวุธฯจากการสนับสนุน
• สถาปนาความมั่นคงภายใตหลักนิติธรรม
เงื่อนไขขอกําหนด (Imperatives) ตางๆ มีดังตอไปนี้:
• สามารถจัดการกับขอมูลขาวสารและความคาดหวังของประชาชนได (จํากัด
ระดับความไมพอใจ ในขณะที่ตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชน)
• รูจักใชกําลังเทาที่ควบคุมได (ใชกําลังใหนอยที่สุด หากเปนไปได)
• รูจักเรียนรูและปรับตัว (อยางนอย ก็ตองทําไดไวพอๆกับฝายขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ)
• สรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรในระดับลางที่สุด (สงเสริมใหใชความริเริ่ม
และสามารถปฏิบัติการอยางรวมศูนยได)
• ใหการสนับสนุนชาติที่เปนเจาภาพหรือเจาของประเทศ

192

ดู Elliot Cohen, Conrad Crane, Jan Horvath and John Nagl, ‘Principles, Imperatives and Paradoxes

of Counterinsurgency’, Military Review, Vol. LXXXVI, March-April 2006; and Field Manual 3-24,
pp.1-11 to 1-15.
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เอกภาพของสิ่งที่ตรงกันขาม (Paradoxes) รวมทั้งคูความขัดแยงดังตอไปนี้:
• ยิ่งปกปองกําลังของทาน ทานก็จะมั่นคงปลอดภัยนอยลง
• ยิ่งทานใชกําลังมากเทาไร ทานก็มีประสิทธิภาพนอยลง
• บางครั้งบางกรณี การไมทําอะไรเลย กลับเปนปฏิกิริยาตอบโตที่ดีที่สุด
• อาวุธที่ดีที่สุดสําหรับการตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ก็คือ
การไมลั่นไก
• การที่กองกําลังทองถิ่นปฏิบัติการไดไมดี บางครั้งก็ก็ยังดีกวาที่เราทําไดดี
• ถาหากวายุทธวิธีของเราใชไดดีในอาทิตยนี้ มันจะใชไมไดดีในอาทิตยหนา
ถาหากวามันใชไดดีในจังหวัดนี้ มันจะใชไมไดดีในจังหวัดตอไป
• ความสําเร็จในเชิงยุทธวิธี ไมใชเปนหลักประกันอะไรเลย
.
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ภาคผนวก อี.
บัญญัติ 28 ประการของขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ

โดยเดวิด คิลคูลเลน
ที่วาดวย การเตรียมความพรอม (On Preparation) เดวิด คิลคูเลน เสนอขอโตแยง
ดังตอไปนี้:
(1) ตองรูจักพื้นที่ (ทั้งผูคน ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒน
ธรรม)
(2) ตองสามารถวิเคราะหปญหา (ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐที่ไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ เพราะเหตุใดและอยางไร)
(3) ทําการจัดตั้ง เพื่องานขาวกรอง (สวนใหญจะมาจากปฏิบัติการของทานเอง)
(4) ทําการจัดตั้ง เพื่อใหระหวางหนวยงานตางๆสามารถประสานความรวมมือกันไดใน
เชิงปฏิบัติการ (ความสามารถในการสรางเสถียรภาพของหนวยงานพลเรือน จะชวย
ใหเอาชนะสงครามไดในที่สุด)
(5) ตองเคลื่อนที่โดยมีอุปกรณหรือเคลื่อนไหวโดยมีสัมภาระติดตัวใหเบาที่สุด พรอม
กับตองเสริมประสิทธิภาพใหแกฝายสนับสนุนการรบ(มิฉะนั้น ฝายขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ จะเคลื่อนไหวไดเร็วกวา และเคลื่อนที่ไดคลองตัวกวา)
(6) ตองหาผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเมือง/วัฒนธรรม (ตองเปนคนที่มีทักษะ
รอบดานและ‘รับรูไดไว’ในสภาพแวดลอมที่ตองปฏิบัติการ)
(7) ตองฝกอบรมผูนําหมู – แลวมอบความไววางใจใหพวกเขา (การตอตานขบวนการ
ติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ มักจะเหมาะสําหรับทหารระดับผูนําอาวุโสนอยและ
ระดับพลทหาร)
(8) ชั้นยศไมสําคัญ แตความสําคัญสูงสุดหรือชี้ขาดกันที่ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
(ตองใชคนที่มีคุณสมบัติพิเศษดังกลาว เพราะใชวาทุกคนจะเหมาะสมกับการ
ตอตานขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ)
(9) ตองมีแผนการรบเฉพาะ (จะตองเรียบงาย คลองตัวและทุกคนรับรู)
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ที่วาดวย ‘ชั่วโมงทอง’ (Golden Hour) ที่จะเคลื่อนที่เขาไปในเขต เปาหมายและเริ่ม
ปฏิบัติการตามหนาที่ไดรับมอบหมาย โดยที่เสนอแนะใหดําเนินการดังตอไปนี้:
(10) เขาพื้นที่ (สถาปนาพื้นที่ใหเปนเขตปฏิบัติการของตน อยูกินในพื้นที่และเดินเทา
ลาดตระเวน เพื่อใหรูจักคุนเคยสภาพในพื้นดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปนการลด
ภาวะเสี่ยงอันตรายดวย)
(11) หลีกเลี่ยงการตอบโตแบบประหมา เวลาเผชิญกับสิ่งที่ไมนาไววางใจ (หามบุมบาม
ตองไดขอเท็จจริงเสียกอน เพราะความรูสึกรับรูครั้งแรกมักจะทําใหไขวเขวหรือ
เขาใจคลาดเคลื่อน)
(12) ตองพรอมที่จะสงมอบพื้นที่ไดตลอดเวลา นับตั้งแตวันแรกที่เขาปฏิบัติการในพื้น
ที่ (เพราะทานไมมีทางแกปญหาเรื่องขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ ไดภาย
ในผลัดของทาน)
(13) ตองสรางเครือขายที่ไววางใจได (นี่คือความหมายที่แทจริงของการ ‘เอาชนะความ
คิดและจิตใจ’ หรือ Winning Hearts and Minds ของชาวบาน)
(14) เริ่มจากงานงายๆ (เริ่มไดเลย แตตองไมฝนความรูสึกรับรูหรือธรรมเนียมความเชื่อ
ของชาวบาน)
(15) มุงชัยชนะตั้งแตในระยะแรกๆ (เพื่อแสดงศักยภาพของหนวยใหเปนที่ประจักษ
และรับรูในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย)
(16) ใชวิธีลาดตระเวนเปนการปองปราม (เพื่อถวงดุลฝายศัตรู พรอมกับสรางความมั่น
ใจแกประชาชนในพื้นที่)
(17) ตองพรอมที่จะเผชิญกับอุปสรรค (เปนเรื่องปรกติในการทําสงคราม ไมวาจะเปน
การรบในรูปแบบใดก็ตาม)
(18) ตองจําไวเสมอวา มีฝายที่เปนผูชมเสมอในระดับโลกาภิวัฒน (ทั้งที่เปนพวกที่เผย
แพรขาวโดยอิสระในอินเตอรเน็ต หรือที่เรียกวา พวก บลอกเกอร (Bloggers) และ
บรรดาผูสื่อขาวที่คอยเฝาจับมองดูปฏิบัติการของทาน)
(19) ใหผูหญิงมีสวนรวม โดยตองระวังเด็กๆ (เอาชนะความคิดและจิตใจของผูหญิงได
ทานก็จะไดการสนับสนุนทั้งครอบครัว แตตองคอยใหเด็กๆอยูในระยะหางแตก็
ตองไมหางไกลจนพนสายตา)
(20) ตองคอยสํารวจตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ (คอยทํา ‘ตาราง’บันทึกวามีประเด็น

128

อะไรบาง ทั้งในดานสังคม ขอมูลขาวสาร การทหารและเศรษฐกิจ)
ที่วาดวย การฝกแลวฝกอีกและการรักษาความสม่ําเสมอ(Groundhog Day and Steady
State) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้:
(21) ใช ‘คําพูดไปในแนวเดียวกัน’ (Single Narrative) (เพื่อลดทอนอิทธิพลของฝาย
ขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ วิธีการ ถือวาเปน ศิลปะ มีใชวิทยาศาสตร)
(22) กองกําลังทองถิ่นควรจะชี้เปาหรือระบุตัวศัตรูได มิใชเรา (เพื่อแยงชิงหรือ
สวมรอยฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐ)
(23) ใชกิจกรรมพลเรือนที่ติดอาวุธ (ฝายขบวนการติดอาวุธโคนลมอํานาจรัฐเอง ก็
คือการทํางานชวยเหลือสังคม แตก็ติดอาวุธดวย)
(24) ปฏิบัติการแบบขนาดของหนวยยิ่งเล็กยิ่งดี (Small is beautiful) – (ใชโครงงาน
ขนาดเล็กๆ ราคาถูกหรือใชเงินนอย แตยั่งยืน และฟนตัวไดงายและเร็ว หากลม
เหลว)
(25) ตองรูจักสูกับยุทธศาสตรของฝายศัตรู มิใชสูกับกําลังฝายศัตรูแตเพียงระดับเดียว
(ฝายศัตรูจะใชวิธีการรุก หากทานขูวาจะเขาพื้นที่หรือเขาสวมบทบาทแทน)
(26) ตองกําหนดทางออกหรือขอยุติเอง --- จะโจมตีศัตรูก็ตอเมื่อมันสกัดกั้นหรือขัด
ขวางปฏิบัติการ
ที่วาดวย แผนถอนกําลังออกจากพื้นที่ (Getting Short) ในขณะที่ใกลจะจบปฏิบัติการ
โดยที่ เดวิดแนะนําอยางหนักแนนวา:
(27) ตองรักษาแผนการถอนกําลังไวเปนความลับ (มิฉะนั้น ฝายศัตรูจะใชแผนการนี้
เพื่อจะสรางความสูญเสียอยางสูงสุด ใหแกฝายเรา)
สุดทาย ผูเขียนแนะนําวา:
(28) ไมวาทานจะทําอะไรก็ตาม ตองเปนฝายริเริ่มกอน (ในการรบตอตานขบวนการติด
อาวุธโคนลมอํานาจรัฐ การเปนฝายริเริ่มกอน คือทุกสิ่งทุกอยาง)
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